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ประสบควำมส�ำเรจ็	ตลอดจนกำรเชือ่มโยงงำนวจัิยสู่กำรปฎบิติั	

จำกหิ้งสู่ห้ำง	 เพื่อสร้ำงผู้ประกอบกิจกำรท่ีทันสมัยและเป็น 

มืออำชีพด้ำนธุรกิจ	อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม

		 5.	 ท�ำให้	 ส.มก.เป็น	 ส.มก.เพื่อสังคม	 “เพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน”
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“ชาวนนทรีรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ถวายพ่อหลวง ร.9”

เตือนใจ เจริญพงษ์

	 ตามที่ 	 	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	 10	 ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให้จัดกิจกรรม	“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”	 ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวายใน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 นั้น	 ด้วยทรงพระราช

อนสุรณ์ถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	 

และทรงเข้าพระทัยถึงความรัก	 ความผูกพัน	 และความ

จงรักภกัดขีองปวงชนชาวไทยทมีต่ีอล้นเกล้าล้นกระหม่อม

พระองค์นี้อย่างหาท่ีสุดมิได้		 สืบเนื่องจากพระองค์ทรง

ขจัดปัดเป่าทุกข์ยากของราษฎร	 และทรงวางแนวทาง

ส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	อีกท้ัง

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก	มีผล 

ท�าให้พระเกยีรตยิศของพระองค์เลือ่งลอืไปทัว่โลก	ส�าหรบั

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการนี้จะมีครูผู้ฝึกสอน

จากวิทยาลัยในวังหญิง	 และวิทยาลัยในวังชาย	 รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน	 ช่วยสอนการประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์แก่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ประชาชนทั่วไป
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 ในการนี ้ดร.วฑูิรย์ สมิะโชคด ีนายกสมาคมนสิติเก่า

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ (ส.มก.) 

ได้มอบหมายให้ ส.มก.เป็นศูนย์กลางของชาวนนทรี ทั้ง

ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุปัน รวมทั้งบุคคลากรทุกภาคส่วน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรวมใจประดิษฐ์ 

ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง ร.9 อย่างเป็นทางการ เพราะ 

ต่างซาบซ้ึงและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์

ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนอย่าง 

หาที่สุดมิได้ และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ส.มก.  

ได้เปิด “โครงการชาวนนทรรีวมใจประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์

ถวาย “พ่อหลวง ร.9” อย่างเป็นทางการ โดยม ีนายอ�าพล  

เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธาน  

ดร.กฤษณพงศ ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ นายก ส.มก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 

อปุนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นอ.หญงิสวุฒันา 

ลิ้มแหลมทอง และพี่-เพื่อน-น้อง ชาวนนทรีมาร่วมงาน

อย่างคับคั่ง 

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. เปิดเผยว่า

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวตอนหนึ่ง

ในการเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า  

“ผมปลื้มใจมากที่ได้ร่วมงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของ 

ส.มก. และได้ร่วมท�าดอกไม้จันทน์ด้วย” นอกจากนี ้

นายก ส.มก.ได้รายงานสรุปในการประชมุสภามหาวทิยาลยั

ถงึทีม่าและวตัถุประสงค์ของการร่วมแรง ร่วมใจ 100 วัน  

100,000 ดอก พร ้อมท้ังขอให้นิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมในเรื่องน้ีด้วย ชึ่งปัจจุบันมีนิสิต

อยู่ประมาณ 70,000 คน และเจ้าหน้าที่ใน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ อีก 12,000 คน เพ่ือจะได้ช่วยกันคนละ  

1 ดอก ร่วมกบั ส.มก. ให้ได้ครบ 100,000 ดอก (ยิง่มากยิง่ด)ี  

ขอความร่วมมือทุกคณะและทุกหน่วยงานใน มก.ด้วย 
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 ส�าหรับความเป็นมาและธรรมเนียมการใช้ดอกไม้

จันทน์นั้น กล่าวกันว่าคนไทยใช้ดอกไม้จันทน์ในพิธีกรรม 

เกี่ยวกับความตายมาช้านานถึง 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัย  

สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

ซึ่งรูปแบบของแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไป 

 “ดอกไม้จันทน์” ใช้ในการจัดท�าพิธีฌาปนกิจศพ 

มีธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์ควบคู่กับธูปทองและ 

เทียนทอง เพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะน�า

ดวงวญิญาณของผูท้ีล่่วงลบัไปสูส่รวงสวรรค์ แต่ธรรมเนยีม 

การใช้ดอกไม้จันทน์จะใช้เฉพาะผู้มีตระกูลสูงเท่านั้น  

สามัญชนจะใช้ไม่ได้ เพราะดอกไม้จันทน์เป็นของสูง เป็น

ของต้องห้าม และมีราคาแพง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 

พบว่าดอกไม้จันทน์เริ่มหายากขึ้น จึงมีผู้คิดค้นประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์เทียม โดยการน�าไม้จันทน์มาท�าเป็นแผ่น 

บางๆ น�ามาเข้ารูปลกัษณะคล้ายดอกไม้ชนิดต่างๆ แต่รวม

เรียกว่า “ดอกไม้จันทน์”  ใช้ในงานพิธีหลวง ต่อมาจึงแผ ่

ขยายการใช้ดอกไม้จันทน์เทียมในหมู่สามัญชน นับแต่

นั้นมาเริ่มมีธรรมเนียมการใช้ในหมู่สามัญชน โดยแขก

ที่มาร่วมงานจะน�าดอกไม้จันทน์ไปวางไว้ที่พานหน้า

โลงศพ เป็นการเผาหลอกก่อน แล้วจึงน�าดอกไม้จันทน์

ทั้งหมดไปใช้ในการเผาจริงอีกครั้ง ต่อมาไม้จันทน์ที่ใช้

ท�าดอกไม้จันทน์หายากจนแทบหาไม่ได้เลย จึงเปลี่ยน

ไปใช้วัสดุอย่างอื่นแทน เพราะหาง่ายและมีราคาถูก 

แต่แก่นแท้ของธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์ก็ยัง 

ไม่เปลี่ยนไป ดอกไม้จันทน์แบบทั่วไปที่นิยมใช้กันมาเป็น

แบบธรรมดาส่วนใหญ่ท�าเป็นรูปดอกกุหลาบ ดอกแก้ว  

มีขั้นตอนการท�าที่ไม่ยุ่งยาก และมีสีสันตายตัวคือ สีขาว  

สคีรมี หรอืสดี�า แต่ในยุคปัจจบุนัด้วยภมูปัิญญาชาวบ้านที่

สร้างสีสันสต่ีาง ๆ ของดอกไม้จันทน์ ท�าให้ดอกไม้จนัทน์มี

ความแปลกในรปูแบบ สสีนักเ็ปลีย่นไปด้วย ท�าให้ทศันคติ

ของคนที่น�าไปใช้มีความรู้สึกว่า การใช้ดอกไม้จันทน์เพื่อ

เป็นการเคารพ ระลึกถึงผู้ล่วงลับ ไม่มีบรรยากาศของ

ความโศกเศร้าแต่อย่างเดียว

 ส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมิูพลอดลุยเดช ครัง้นีมี้การ

จัดท�าดอกไม้ 7 ขนิด ซึ่งล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้ง เพราะ

เป็น 7 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถือเป็นสัญลักษณ์จาก 

ใจของเหล่าพสกนิกรที่ร่วมกันประดิษฐ์เพื่อถวายแด่ 

องค์พ่อหลวง ร.9 ประกอบด้วย

_17-0639 ����� 1-42 (5).indd   5 8/16/60 BE   2:03 PM



วารสารนนทร/ี ส.มก.

6

 1. ดอกดารารัตน์ (Dadfodil) 

  เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับ

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถอยูเ่สมอ เมือ่

ครัง้ยงัทรงศกึษาและประทบัอยู่ทีป่ระเทศสวสิเซอร์แลนด์  

ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นท่ีรัก เพื่อ

บอกว่ามเิคยหวงัสิง่ใดตอบแทน และยงัหมายถงึ เกยีรตยิศ 

ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง นอกจากนี้ดอก

ดารารตัน์ ยงัมีความหมายท่ีลกึซึง้ ดารา หมายถึง ดวงดาว 

คือสิ่งที่อยู่สูงสุด ค�าว่ารัตน์ หมายถึง แก้ว หรือสิ่งที่มีค่า

 2. ดอกกุหลาบ 

        เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วย

อานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อ

ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของ

ปวงชนชาวไทย

 3. ดอกพุตตาน

  เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง และความอุดม

สมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคล เพราะดอกพุตตาน

เปลี่ยนสีได้ถึง 3 สี ภายในวันเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือน

วัฎจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็น 

ผ้าขาว เตบิโตขึน้พร้อมกับสสีนัทีแ่ต่งแต้มข้ึนมาจนกระทัง่

สูงอายุมากข้ึน พร้อมกับสีท่ีเข้มข้ึน จนกระท่ังร่วงโรย 

จากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ 

เป็นพระราชกศุลอทุศิถวายครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 4. ดอกลิลลี่ 

  เป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึความรกัทีบ่รสิทุธิ์

เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลล่ีสีขาวยัง

สื่อถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพแห่งความ

จงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชและความส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ
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 5. ดอกกล้วยไม้

  เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และ

ความสง่างาม สมดั่งพระมหากรุณาธิคุณในการบ�าเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทย

ตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

 6. ดอกชบาทิพย์

  เป็นดอกไม้ท่ีสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสื่อถึง

การดับสูญและความเป็นทิพย์ เพื่อเป็นการถวายความ

อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช พระผู ้ทรงสถิตย์ในดวงใจของปวง

ประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์

 7. ดอกชบาหนู

  เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทย

ทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ

 การท�ากิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้  

นายก ส.มก. และ นอ.หญงิ สุวฒันา ล้ิมแหลมทอง ผูบ้รหิาร 

คณาจารย์จากคณะต่างๆ และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ อีกทั้งสมาชิกนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์สาขาจังหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมทัง้พีน้่อง

ชาวนนทรีหลายรุ่นต่างอทิุศเวลา ร่วมแรง ร่วมใจประดษิฐ์

ดอกไม้จันทน์หมุนเวียนกันทุกวัน เพ่ือน้อมถวายและส่ง 

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

พระผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมือง 

ด้วยหลักธรรมท�าให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้ง 

พระองค์ทรงขจัดความทุกข์ยากของราษฎรของพระองค ์

ได้อย่างแท้จริง จนได้รับความจงรักภักดีอย่างแน่นแฟ้น 

จากชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอด
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 อน่ึง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก�าลัง

จะมีขึ้นในช่วงเดือน ต.ค. 2560 ตามที่คณะกรรมการ

อ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ได้กราบ

บังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ โดยพระ

ราชพิธีดังกล่าวจะแบ่งเป็น 5 วัน ดังนี้

 วันที่ 1 พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

 วันที่ 2 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 

พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 วันที่ 3 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ มณฑล

พิธีท้องสนามหลวง 

 วันที่ 4 งานพระราชกุศล พระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

 วันท่ี 5 เล้ียงพระภิกษุ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหา

ปราสาท พร้อมเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน

พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 ส�าหรับภาพรวมการด�าเนินการในส่วนภูมิภาค 

ทุกจังหวัดได้เตรียมจัดท�าซุ้มขนาดใหญ่ 76 ซุ้ม และซุ้ม 

ขนาดกลางทุกอ�าเภอ 802 ซุ้ม ส่วนในต่างประเทศจะมี

ซุม้ขนาดกลางทีส่ถานเอกอคัรราชทตูไทยและสถานกงสลุ  

96 ซุ้ม และซุ้มขนาดเล็กตามวัดไทย 539 ซุ้ม

_17-0639 ����� 1-42 (5).indd   8 8/16/60 BE   2:03 PM



www.ku-alumni.org

9

Green Industry “Thailand 4.0”
                                                                                                  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 หลายวันก่อน ได้ฟังท่านสวุทิย์ เมษนิทรย์ี รัฐมนตรี

ช ่วยว ่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายให้นักศึกษา 

หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อตุสาหกรรมและการลงทนุ” หรอื “วธอ.” รุน่ที ่3 ในหวัข้อ 

“ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” ซึ่งมีสาระและประโยชน์อย่างยิ่งที่สมควรจะ 

ถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง ว่ากันว่าโลกในศตวรรษท่ี 21 จะ

เป็น The forth industrial Revolution (จาก World  

Economic Forum) ท่ีเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 

จาก 3 โลกเข้าด้วยกัน ได้แก่ โลกทางกายภาพ ชีวภาพ 

และดิจิทัล ที่จะกระทบกับเทคโนโลยีต่างๆ จนเกิด 

วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Culture Living)  

การเรียนรู้แบบใหม่ (New Culture Learning) และ

การท�างานแบบใหม่ (New Culture Working) ปัจจุบัน 

หลายประเทศได้มกีารทบทวนรปูแบบทางเศรษฐกจิใหม่ 

จากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจโลก เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็น A Nation of Maker โดย

เตรียมปรับตัวจากยุคของ Manufacture เป็นยุคของ  

Maker ที่ก�าหนดให้คนสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเป็นผู้บริโภค 

(consumer) เป็นผูส้ร้างเอง (Maker) ส่วนประเทศองักฤษ

จะมุ่ง Design of Innovation เป็นการสร้างแบรนด ์

จาก Creative economy, Service design, Design 

thinking เป็นต้น ในขณะที่ประเทศจีนและเกาหลีก็

ประกาศปรับเปล่ียนเช่นเดยีวกนัด้วย ส�าหรบัประเทศไทย

นั้น เคยมีการเติบโตที่สูงในช่วงปี พ.ศ. 2500-2534 โดย

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7-8% ต่อปี 

 แต่ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมามีการเตบิโต

เฉลี่ยที่ 3-4% สาเหตุนอกจากการเปลี่ยนแปลงของ  

เศรษฐกจิโลกแล้วยงัเป็นเพราะรูปแบบทางเศรษฐกิจของ

ไทยไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ด่นชดัตลอดทีผ่่านมา คอื ยงัคง 

พ่ึงพาการส่งออก และเป็นฐานการผลิตของต่างประเทศ 

ท�าให้ประเทศไทยติดอยูกั่บกบัดักรายได้ปานกลาง มานาน 

กว่า 10 ปี ซึ่งหากไม่มีการปรับตัวหลังจากนี้จะท�าให้ไทย

อยู่ในภาวะ Lost Decade (ศตวรรษแห่งความมืดมน) 

Thailand 4.0 2/2 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึง 

เป็นโมเดลเพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย พร้อมกับการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อการขับ

เคลื่อนประเทศไทยสู่สงัคมที่มั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

ประเทศไทย 1.0 เป็นสังคมเกษตรแบบดั้งเดิม ที่อาศัย

สินค้าหัตถกรรมเป็นหลัก ประเทศไทย 2.0 เป็นช่วงของ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrialisation) เกิด

อุตสาหกรรมเบา พร้อมกับต้องหาเม็ดเงินเพ่ือทดแทน

การน�าเข้า เกิดอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหาร 

กระป๋อง สิ่งทอ เป็นต้น ประเทศไทย 3.0 จากกระแส 

โลกาภิวตัน์ ท�าให้เรามกีารส่งออกสินค้าจ�านวนมากจนเกิน 

40% และมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาก

ขึ้น แต่ละเลยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ซ่ึงเป็นบทเรียนราคาแพง ท�าให้ไทยเป็นประเทศทันสมัย

แต่ไม่พัฒนาเพราะไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง 
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 การพฒันาจากประเทศไทย 1.0 จนถงึประเทศไทย 

3.0 ดังกล่าวนี้ท�าให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก ได้แก่

 (1) Imbalance Trap: กับดักความไม่สมดุล

ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม จากการทุ่มเทการพัฒนาด้าน 

เศรษฐกิจโดยไม่ค�านึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท�าให้

เกิดค่าใช้จ่ายที่ต้องกลับมาดูแลจ�านวนมาก

 (2) Inequality Trap: กับดักความไม่เท่าเทียม 

เกิดความเหลื่อมล�้า ระหว่างคนเมืองกับคนชนบท คนม ี

กับความไม่มี และ

 (3)  Middle Income Trap: กบัดกัรายได้ปานกลาง 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะเป็นการขับเคลื่อน 

เพื่อให ้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงไปสู ่  Value-based  

Economy หรือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ท่ีขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศจากท�าเยอะได้น้อยเป็นท�าน้อยแต่

ได้เยอะ ซึ่งต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 (1) การบริหารจัดการ (Innovation) 

 (2) องค์ความรู ้(Knowledge based) โดยเฉพาะ 

เทคโนโลยี และความสร้างสรรค์ (Technology &  

Creativity) ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ประเทศ 

เช่น เปลีย่นมลูค่าของข้าวไทยให้มากกว่าเดมิ ด้วยการเพิม่ 

มูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น และ 

 (3) การยืนอยู่บนอุตสาหกรรมได้ด้วยตัวเองและ

หันมาให้ความส�าคัญกับการบริการมากขึ้น (Trade in  

Service) ทัง้ในด้านโลจสิตกิส์ หรอืสขุภาพอนามยัให้มาก

ขึ้น เพิ่มเติมจากการอาศัยการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว 

โดยต้องเน้นด้าน High value service ให้มากขึ้น 

 เร่ือง “ประเทศไทย 4.0” นีเ้ป็นความมุง่มัน่ของรัฐบาล 

ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-

Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงพาณิชย์  

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) กล่าวว่า ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ใน

โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามากได้น้อย” เราต้องการปรับ

เปล่ียนเป็น “ท�าน้อย ได้มาก” นัน่หมายถงึการขบัเคลือ่น

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ ส�าคัญ คือ

 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่

สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

 (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาค

อุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด 

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่

การเน้นภาคบริการมากข้ึน “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการ 

เปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ

 1. เ ป ล่ี ย น จ า ก ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ ด้ั ง เ ดิ ม  

(Traditional Farming) ในปัจจบุนั ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม่ 

ทีเ่น้นการบริหารจัดการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) 

โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็น 

ผู้ประกอบการ (Enterpreneur) 

 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  

ที่มีอยู ่ซึ่ งรัฐต ้องให ้ความช ่วยเหลืออยู ่ตลอดเวลา  

ไปสู่การ เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มี 

ศักยภาพสูง 

 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ

สร้างมูลค่าค่อนข้างต�่าไปสู่ High Value Services 

 4.  เปล่ียนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มี

ความรูค้วามเชีย่วชาญ และทักษะสูง ประเทศไทย 4.0 2/2  

“ประเทศไทย 4.0” จงึเป็นการพัฒนา “เครือ่งยนต์เพือ่ขบั

เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines 

of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบ

เทยีบ”ของประเทศทีม่อียู ่2 ด้าน คอื “ความหลากหลายเชิง

ชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น  

“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน “ประเทศไทย 4.0” 

(กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมาย) ประกอบด้วย  
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 (1) กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food, Agriculture & Bio-Tech) 

 (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 

 (3) กลุม่เครือ่งมอือปุกรณ์อจัฉรยิะ หุน่ยนต์ และ

ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 

 (4)  กลุม่ดจิทิลั เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อ

และบงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดษิฐ์ และเทคโนโลย ี

สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & 

Embedded Technology) 

 (5) กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และ

บริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value  

Services) ทั้ง 5 กลุ ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย จะเป็น Platform ในการสร้าง “New Startups”  

โดย เป้าหมายของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

“ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยี

และอตุสาหกรรม เป้าหมายให้เกิดผลสมฤัทธิภ์ายในระยะ

เวลา 3-5 ปี ข้างหน้าเป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความ

ท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้าง

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศอย่างเป็น

ระบบ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ “ไทยแลนด์ 4.0” จะเป็นการ

ผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 

โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก�าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง

ธรุกจิ การวิจัยพฒันาและบุคลากรระดบัโลก ภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ  

และรู้จักปัน”ครับผม !
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“ศิษย์เก่าเกษตร คนดังที่ประสบความส�าเร็จ”

สัมภาษณ ์
คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

1. ทราบว่าท่านเป็นศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครับ ผมจบเกษตร เป็น KU 43 ปริญญาตรีคณะ

ประมง ภาควชิาเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ ในปี พ.ศ. 2530 สมยันัน้ 

ผมเล่นกฬีาและเป็นนกักฬีาของมหาวทิยาลยัด้วย กฬีาที่

เล่น คอื Hockey และเป็นศษิย์เก่าดีเด่นของคณะประมง 

และศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมรัก 

มหาลัยเกษตรและมีความผูกพันต่อกันมากด้วย

2.  ปัจจบัุนทราบว่าท่านด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี  

เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจุบนัผมด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด 

(มหาชน) เร่ืองราวชีวิตการงานของผม คือ…แรกเริ่ม

ชีวิตการท�างานภายหลังจากการเรียนจบคณะประมง  

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ไปท�าฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่

จังหวดัสตูล ซ่ึงอยูบ่นเกาะทีไ่ม่มคีนพูดภาษาไทยเลย และ 

อาศัยอยู่แบบธรรมชาตมิาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วง 3 ปีแรก 

เราขยายกจิการฟาร์มกุง้จาก 8 ไร่ในปี 2530 เป็น 800 ไร่  

ในปี 2535 แต่หลังจากนัน้ ได้โอกาสกลับเข้ามาในกรุงเทพฯ 

เพื่อช่วยกิจการของพี่ชายซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีก และ 

ค้าส่งน�้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงในตอนนั้นคือ บริษัท ภาคใต ้

เชื้อเพลิง จ�ากัด โดยเข้ามาท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการ 

ส่วนสถานี และต่อมาบริษัทได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท 

พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2554
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 ในช่วงปี 2540 วิกฤติต้มย�ากุ้ง บริษัทได้รับผล 

กระทบจากค่าเงนิบาทลอยตวั จาก 25 บาท เป็นมากกว่า  

50 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ท�าให้บรษิทัตดิหนีก้ว่า 3,600 ล้าน

บาท และต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างหน้ีในบริษัท 

บริหารสนิทรพัย์เสีย่ง SAM นานกว่า 10 ปี แต่ด้วยความที่

เราเป็นคนด ีไม่เบ้ียวหนีเ้ลย กเ็ลยได้รบัการปรบัลดหนี ้จาก  

3,600 ล้านบาท เหลือจ่ายจริงเพียง 1,500 กว่าล้าน

บาทเท่านั้น ผมเข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วงปี 2550 เราได้ปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นในการขยายจ�านวนสถานี

บริการ PT อย่างรวดเร็ว และการให้ความส�าคัญกับช่อง

ทางการค้าปลีกมากขึ้น เราท�าแผน 10 ปี คือปี 2552-

2561 เพื่อให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเราสามารถท�าได้ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด และในปี 

2556 เราน�ากิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

(ภายใต้ PTG) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าด้านบริการ

ในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ ปัจจุบันเรามี

สถานีบริการPTกว่า 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ เราบริหาร

ระบบ supply chain ด้วยตัวเองโดยมีคลังน�้ามัน 9 แห่ง 

กระจายตัวอยูใ่นทุกภมูภิาค และมรีถขนส่งน�า้มนัมากกว่า 

400 คัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ควบคุมเวลา และบริหาร

สินค้าคงคลังให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากธุรกิจน�้ามันแล้ว บริษัทยังมีธุรกิจแก๊ส  

แอลพีจ ีกว่า 60 สาขา ร้านกาแฟพนัธุไ์ทย กว่า 100 สาขา  

และร้านสะดวกซ้ือภายใต้แบรนด์ Max Mart กว่า 70 สาขา 

รวมถงึบริษทัยงัได้เข้าลงทนุในธรุกจิพลังงานทดแทน เช่น  

โครงการผลิตไบโอดีเซล และโครงการผลิตเอทานอลเพื่อ

การใช้พลงังานทดแทนอย่างยัง่ยนืของคนไทย ตามนโยบาย 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนของรฐับาล นอกจากนี ้บรษิทั

ยังขยายพันธมิตรท่ีเกี่ยวกับการขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการ

ขนส่งที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการ

รองรับสาขา และเครือข่ายของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น

อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อบรรลุสโลแกน “ที่ไหนมีคน

ไทย PTจะไปถึง เพื่อเป็นที่ 1 ในใจคนไทยทั่วประเทศ”
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3. กว่าจะมาถึงวันนี้ เจอปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง

 จากอดตีจนถงึปัจจบุนั เราสามารถแบ่งปัญหาและ

อุปสรรคออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 ส่วนท่ี 1 เป็นปัญหาและอปุสรรคจากภายนอก ไม่ว่า 

จะเป็นคู่แข่งขัน, เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, 

นโยบายต่างๆ ของรัฐ, คู่ค้า และลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้า

ซึ่งนับวันจะมีการต้องการค่อนข้างหลากหลาย ซับซ้อน 

และมีความเป็นปัจเจกในแต่ละคน

 ส่วนที่ 2 เป็นปัญหาและอุปสรรค จากภายในอัน

เนื่องจากการมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจ�ากัด และจากการที่

องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง 

ก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร และการเพิ่มคุณภาพ

ของบุคลากรที่มีอยู่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ขององค์กร

4. การน่ังเป็นหัวเรือใหญ่ภาวะเศรษฐกิจขณะน้ีต้องมี 

วิสัยทัศน์อย่างไรบ้าง

 วันนี้ สิ่งที่ต้องรู้ ก็คือว่า แนวโน้มที่ส�าคัญๆ (Mega 

Trend) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะกระทบกับ 

องค์กรอย่างไร ทั้งในด้านของโอกาสและอุปสรรค และ

องค์กรใช้จดุแขง็ และปรบัปรงุจดุอ่อนอย่างไร ทีจ่ะฉกฉวย 

หรือสร้างโอกาสข้ึนมา ในขณะท่ีลด/หลีกเล่ียง/บรรเทา

อปุสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตให้ได้ องค์กรจะต้องตืน่ตวั

อยูต่ลอดเวลาไม่หยดุนิง่ (Only paranoid can survive) 

การบริหาร การจัดการต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, แม่นย�า 

แต่ต้องมีความยืดหยุ่นที่มากพอสมควร

5. ท่านได้ใช้ความรู ้ความสามารถจากรัว้นนทร ีมาบรหิาร 

จัดการองค์กรอย่างไรบ้าง

 นอกจากความรูจ้ากสาขาทีเ่รียนแล้ว ข้อคดิ แนวทาง 

ปฏิบัติทั้งในชีวิตการงานและส่วนตัว ก็ได้แก่ การท�างาน

เป็นทีม, ความขยนัซ่ือสตัย์และอดทน การให้ความเคารพ

ต่อรุ่นพ่ี (Seniority) การเป็นแบบอย่างท่ีดสี�าหรับรุ่นน้อง  

ซึ่งสามารถน�ามาปรับใช้กับการท�างานในองค์กรปัจจุบัน
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6. การบริหารบุคคลในองค์กรปัจจุบันเป็นอย่างไร

 การบริหารบคุลากรในองค์กรในปัจจบุนั มุง่เนน้ที่

จะท�าให้บคุลากรมคีวามสขุ สนกุกบังานทีท่�า มรีายได้ทีด่ี 

ม ีcareer path ทีช่ดัเจน เป็นทีท่ีพ่นกังานสามารถทีจ่ะฝาก

อนาคตไว้ได้ เป็นองค์กรที่ให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดง

ความรู้ ความสามารถในการท�างาน มีความเสมอภาค  

และได้รับความยุติธรรมในการท�างาน ผลประโยชน์หรือ 

รางวลัขึน้กบัปรมิาณและคณุภาพของงานทีท่�าได้ พนกังาน 

ทุกคน ทุกต�าแหน่ง มีความส�าคัญเท่าเทียมกันหมด, การ

ให้เกียรติพนักงานทุกคน (Respect people)

7. ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์กับ

เพื่อนๆชาวเกษตรบ้างหรือเปล่า

 อย่างที่บอกผมรักเกษตร แต่ด้วยภาระหน้าที่การ

งานมมีาก จงึไม่ค่อยได้มาพบปะกนัเท่าไรนกั อย่างไรก็ตาม 

วันส�าคัญ 2 กุมภา ผมจะให้ความส�าคัญ….การมาพบปะ

สังสรรค์กับเพื่อนๆ ในงานวันคืนสู่เหย้าของคณะในทุกๆ 

ปีครับ

8. ยังคงภาคภูมิใจกับความเป็นลูกสีเขียว ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือเปล่า

 วันนี้มิ ใช ่มีแต ่ความภาคภูมิ ใจในความเป ็น 

ลูกสีเขียว (พระพิรุณทรงนาค) เท่านั้น หากยังคงระลึกถึง 

และท�าหน้าทีต่อบแทนบญุคณุทัง้ครบูาอาจารย์ ตลอดจน

สถาบนัการศกึษา ทีไ่ด้ให้ความรูแ้ก่ศษิย์ทกุคน ดัง่ประโยค 

ที่ว่า “ดื่มน�้าหนึ่งจอก ทดแทนทั้งล�าธาร” ปัจจุบันได้ 

ให้การสนับสนนุทนุการศกึษากับนสิติคณะประมงในทกุปี

ยาวนานมากว่า 10 ปีแล้ว
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 รัฐบาลซ่ึงบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในปี พ.ศ. 

2560 มคีวามปรารถนาทีจ่ะได้เหน็การปฏริปูประเทศไทย 

ขนานใหญ่ ซึง่จะท�าให้ก้าวเข้าสูก่ารเป็น “ประเทศในโลก

ที่หนึ่ง” เทียบได้กับประเทศชั้นน�าของโลก มีความมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน และท่ีส�าคัญก็คือจะต้องพ้นไปจาก

สถานภาพของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ปราศจาก 

ความเหลื่อมล�้าในทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 

ต้องมีความสมดุลในทุกๆ มิติ

 ในขณะที่สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีความหวัง  

เป่ียมไปด้วยความสขุ ความสมานฉนัท์ และความเท่าเทยีมกนั  

ส่วนคนไทยก็จะมีสติปัญญาเฉียบแหลม สุขภาพแข็งแรง 

ทนัโลก ทนัเทคโนโลย ีและมจีติส�านกึสาธารณะ หากเป็น 

เกษตรกร ก็จะเป็นผู้ประกอบการเกษตรท่ีฉลาดเฉลียว

และทันสมัย ในกรณีท่ีเป็นนักธุรกิจย่อยก็จะมีความคิด 

สร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

สินค้าที่ผลิตและพัฒนาบริการสู่อนาคตที่สดใส

 เนื่องจากการปฏิรูปตามจินตนาการดังกล่าวนี้น่า

จะต้องด�าเนินการต่อเนื่องไปหลายทศวรรษ แม้จะมีการ 

เริ่มต้นได้บ้างในบางเรื่องในลักษณะที่เป็นการบูรณะ 

สิ่งที่มีอยู ่เดิมซึ่งเสื่อมโทรมก็ตาม ก็คงจะต้องเรียกว่า 

“แผนการปฏิรูปประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

 โดยปราศจากข้อสงสัย แผนการปฏิรูปฯ ฉบับนี้

สามารถใช้แทนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

อย่างสมบูรณ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งจะเป็น

คูม่อืการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลทกุรัฐบาลทีจ่ะ 

เข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองตลอดศตวรรษที่ 21 รัฐบาล

เหล่านั้นไม่จ�าเป็นต้องมีนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และแม้กระท่ังวิสาหกจิเอกชน

แผนการปฏิรูปประเทศไทย
ในศตวรรษที่ 21

    ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ก็ไม่มีความจ�าเป็นเช่นกัน เพราะมี “พิมพ์เขียว”  ส�าหรับ

ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ไว้อย่างเบด็เสรจ็แล้ว ซึง่รวม

ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารกิจการ

ในส่วนภูมิภาค

 บุคคลและคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบการจัดท�า

แผนการปฏิรูปประเทศไทยฯ ข้างต้นสมควรได้รับการ

สรรเสริญในความอุตสาหะวิริยะ ตลอดจนในวิสัยทัศน์

ที่กว้างขวางและลึกล�้า เป็นอัจฉริยภาพท่ีหาได้ยากใน 

ประเทศไทย เพราะได้น�าเสนอเครื่องทุ ่นแรงและ 

เครือ่งทุน่สติปัญญาให้แก่นกัการเมอืง ข้าราชการ นกัธรุกจิ  

ชาวไร่ ชาวนา และนกัวชิาการชาวไทยนบัล้านๆ คนทีจ่ะม ี

ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 เพราะทุกคนและทุกลุ่มเพียงแต ่

ท�าความเข้าใจและท�าตามค�าบอกที่ระบุไว้ในแผนการ 

ปฏิรูปฯ ตั้งแต่หลักการจนกระทั่งถึงรายละเอียด

 จุดเด่นของแผนการปฏิรูปฯ ดงักล่าวอยูท่ี่หลักคดิ

ในยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ใน 4 ประเด็น คือ

 1. จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา ซ่ึงให้

ความส�าคัญเป็นพิเศษไปที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการลงทุนในการ

ศึกษา สาธารณสุข และในการวิจัยและพัฒนา

 3. จะต้องปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยมีหลักคิด 

และจิตส�านึกที่ถูกต้อง

 4. จะต้องใช้ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียงแก้ไขปัญหา

การขาดความสมดุลในเศรษฐกิจของพื้นที่ชนบท
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 หลกัคดิในยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยทัง้ 4 

ประเดน็ข้างต้นมใิช่ของใหม่ หากเป็นหลกัคดิท่ีได้น�าเสนอ 

ในสังคมไทยเมื่อสามทศวรรษท่ีแล้วและต่อเนื่องมา*  

การทีห่ลกัคิดดงักล่าวได้ถกูหยบิยกขึน้มาเป็นยทุธศาสตร์

ในแผนการปฏริปูประเทศไทยของรฐับาลจงึเปรยีบเสมอืน

ปรากฏการณ์ “แสงเทียนที่ปลายอุโมงค์”

 จุดอ่อนของแผนการปฏิรูปฯ ดังกล่าวอยู่ที่การ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย และ 

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการอภิวัตน์อุตสาหกรรมในโลก

ตะวนัตก หากเป็นประเดน็ทีเ่ข้าใจได้ เพราะสงัคมไทยขาด 

จิตส�านึกทางประวัติศาสตร์

 แต่กระนัน้ในการวิเคราะห์การพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศไทยที่ผ่านมาก็ยังมองเห็นว่า มิได้มีการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถพึ่ง

ตนเองทางเทคโนโลยี โดยยึดติดอยู่กับตัวเลขการส่งออก 

เป็นส�าคัญ

 กล่าวโดยสรุปก็คือ “แผนการปฏิรูปประเทศไทย

ในศตวรรษที่ 21” เป็นจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ (Great  

Imagination) ของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีม่คีวามรกัชาติ

บ้านเมือง ใคร่จะได้เห็นเมืองไทยมีความเจริญก้าวหน้า 

ทีใ่ช้ค�าว่า “ม่ันคง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” ในลกัษณะเดียวกบัพ่อ

แม่ที่อยากจะได้เห็นบุตรเติบโตเป็นศรีสง่าของครอบครัว  

ส�าเร็จการศึกษาข้ันสูง มีอาชีพการงานท่ีม่ันคงและมี

ครอบครัวเป็นหลักเป็นฐาน ซึง่การทีจ่ะให้บรรลคุวามฝนั  

ก็จะต้องให้การอบรมสัง่สอนและค�าแนะน�าว่าเรือ่งนัน้จะ 

ต้องท�าอย่างนี้ และเรื่องนี้จะต้องท�าอย่างนั้น. กระนั้น 

ในความเป็นจริงจะเป็นเรื่องแสนยากท่ีพ่อแม่จะได้เห็น 

สิ่งที่เป็นความฝัน หรือหากจะได้เห็นความส�าเร็จของ 

เป้าหมาย หากหนทางที่จะไปสู ่ความส�าเร็จนั้นก็ไม่ 

เป็นไปตามที่ฝันเอาไว้

*“เศรษฐกิจเทคโนโลยี” (2530) และ “ฟ้าหลายสี” (2531)

 จินตนาการหรือความฝันในทุกๆ เร่ือง ไม่ว่าจะ

ประเสริฐเลิศเลอเพียงใด ย่อมจะมีปัญหาและอุปสรรค

ขวางก้ันไปทุกเรื่อง และเช่นนั้นจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า 

“นโยบาย” เป็นวธิกีารแก้ไขปัญหาและอปุสรรคนัน้ๆ เป็น

เรือ่งๆ และเป็นข้ันตอน บางปัญหาและอปุสรรคกแ็ก้ไขได้ 

แต่บางปัญหาและอุปสรรค ก็แก้ไขยาก หรือกระทั่งแก้ไข

ไม่ได้ แผนการปฏรูิปประเทศไทย ยิง่มจิีนตนาการทีส่งูส่ง 

ก็ยิ่งมีปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขเป็นเงาตามตัว

 เท่าท่ีเห็น “พิมพ์เขียว” ของแผนการปฏิรูประบุ

เพียงว่าจะต้องท�าอะไรและท�าอย่างไร ท่ีถูกบงการด้วย 

จินตนาการ หากมิได้บอกว่าการที่จะท�าสิ่งนั้นและอย่าง

นั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไร และจะแก้ไขอย่างไร  

ในหลายๆ กรณี การที่จะท�าสิ่งนั้นๆ ได้จะต้องมีสิ่งนี้และ

สิ่งโน้นเสียก่อน

 ถ้าหากมิได้คิดถึงปัญหาและอุปสรรค หรือมิได้มี 

นโยบายท่ีชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างใดแล้ว แทนที่จะเป็น

เครื่องทุ่นแรงและทุ่นสติปัญญา แผนการปฏิรูปประเทศ

ไทยฯ ที่จินตนาการไว้ อาจท�าให้ต้องเหนื่อยแรงและ

เหนื่อยสมองเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ตลอดศตวรรษที่ 21

 ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดท�า “โมเดล 

ไทยแลนด์ 4.0” คงจะต้องออกแรงเพิ่มข้ึนอีกสักนิด  

เพื่อสนองจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
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โลกร้อนขึ้นจริงไหม
 การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่ 

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล สมาชิกประเทศของ

องค์การสหประชาชาตมิฉีนัทามตริบัรองข้อตกลงระหว่าง 

ประเทศทีส่�าคัญทีสุ่ดฉบบัหนึง่ คอื กรอบอนสัุญญาว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  

Framework Convention on Climate Change;  

UNFCCC) หรอืทีเ่รยีกกนัอย่างไม่เป็นทางการว่า “ข้อตกลง 

โลกร้อน” ที่ว่าส�าคัญเพราะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มใหญ ่

ที่แต่งตั้งโดยองค์การสหประชาชาติให้ข้อมูลที่ประมวล 

มาจากงานวจัิยท่ีตพิีมพ์ในวารสารวชิาการชัน้น�าทัว่โลกว่า 

มนุษยชาติก�าลังเผชิญกับวิกฤตใหม่ที่กระทบทุกประเทศ 

ทุกมิติของการพัฒนารวมท้ังระบบนิเวศ หากไม่มีความ

ร่วมมือแก้ไขอาจจะท�าให้เป็นปัญหาเกินการเยียวยาได้

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงระยะยาวต่างจากสภาพอากาศ (Weather) 

ที่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอากาศเช่นอุณหภูมิ  

ความช้ืนสมัพทัธ์ ฝนและการกระจายของฝนในระยะสัน้ๆ 

เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ในช่วงต้นๆ 

ประชาชนให้ความสนใจกันไม่มากหรือสนใจอย่างผิวเผิน 

เหตุผลหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะความเป็นวิทยาศาสตร ์

ที่ซับซ้อนมากของปัญหา ยากจะเข้าใจ กระนั้นเอง 

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่างๆ ก็ยังมีความเห็นต่างและยังไม่

สามารถคาดการณ์เกีย่วกบัความแน่นอนของผลกระทบที่

จะเกดิจากปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัมนษุย์ใน 100 ปีข้างหน้า

 ปัญหาโลกร้อนคอือะไร? อธบิายอย่างรวบรดั หาก

บรรยากาศของโลกอยู่ใน “ภาวะปรกติ” โลกจะสามารถ 

รักษาสมดุลตามธรรมชาติของอุณหภูมิรอบตนเอง 

ปัญหาโลกร้อนและการเกษตรไทย
สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, ร.ศ. ดร.

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้ด้วยการระบายความร้อนออกไปเมือ่ได้รับพลังงานแสง 

จากพระอาทิตย์ แต่เพราะชัน้ “ผ้าห่ม” (หรือ ก๊าซเรือนกระจก 

ซึ่งมีคุณสมบัติเก็บกลืนความร้อนได้) ถูกท�าให้หนา 

ข้ึนเพราะกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเกษตร การ 

อตุสาหกรรม การขดุเจาะน�า้มนั การเผาไหม้ถ่านหนิ และ 

เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ขึ้น 

สู่ชั้นบรรยากาศ (สะสมกับส่วนของก๊าซเรือนกระจกที่มี 

จากกระบวนการทางธรรมชาติ) มาต้ังแต่คร้ังท่ีเกิดการ 

ปฏิวัติอุตสาหกรรม กิจกรรมที่มนุษย์ท�านี้เป็นเหตุให้  

“ชั้นผ้าห่ม” นี้หนาเร็วกว่าตามธรรมชาติ

 ต่อมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าอุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกตั้งแต่ยุคเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น

มาอย่างสังเกตได้ชัดเจนและคาดว่าจะเพิ่มสูงต่อไปใน

อนาคต (ดภูาพที1่ข้างล่าง) จนอาจจะเป็นอันตรายต่อโลก

และระบบนิเวศเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้น 

อาจจะท�าให้ระบบธรรมชาติทั้งหลายรวนเรไปหมดได ้

สมาชิ กประ เทศขององค ์ การสหประชาชาติ จึ ง

เจราจาให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันนี้ 

ดังกล่าว

 เพ่ิงเกิดโลกร้อนหรือ? ค�าตอบคือไม่ใช่ จาก 

หลกัฐานทีน่กัวทิยาศาสตร์เสาะหามาได้จากชัน้น�า้แขง็ใน 

ขั้วโลก หรือซากพืชดึกด�าบรรพ์พบว่าความเข้มข้นของ 

ก๊าซเรือนกระจกนับแสนล้านปีที่ผ่านมามีไม่เท่ากันและ 

ปรากฏการณ์โลกร้อนคงมแีน่ในอดีตกาล (ดูภาพท่ี 1ด้านล่าง)  

แต่เผอญิตอนนัน้ไม่มมีนษุย์อยู ่กระบวนการทีเ่ป็นต้นเหตุ 

จึงเป็นเรื่องทางธรรมชาติล้วนๆและไม่มีผลต่อมนุษย์
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 หากเราไม่เชื่อมั่นว่าเกิดปัญหาโลกร้อนจริงๆ แล้ว

ไม่ต้องสนใจเลยได้ไหม? ค�าตอบคอืได้อยู่ และไม่น่าแปลก

เพราะมนุษย์คิดแตกต่างกันอยู่แล้ว แต่นักเศรษฐศาสตร ์

จะบอกว่า “กันไว้ดกีว่าแก้” หรอืทีเ่รยีกกนัอย่างเป็นทางการ 

ว่า Precautionary Principle หลักการนีบ้อกว่าแม้จะยงัม ี

ข้อมูลไม่พร้อม (ว่าเกิดปัญหาโลกร้อน) เราก็อย่าเส่ียง 

ในทางกลับกัน Sir Nicholas Stern แห่ง London 

School of Economics แนะน�า (จากผลการวิจัย) ว่า  

หากลงมอืแก้ปัญหาโลกร้อนเรว็ ต้นทนุการด�าเนนิงานจะ 

ต�่าและคุ้มทุนมาก การเตะถ่วงกลับจะสร้างภาระต้นทุน 

ในอนาคตที่สูงมากจนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวแก้ไข 

ไม่ได้เลยผลการวิจัยของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเมื่อปี  

ค.ศ. 2012 เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ Stern 

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่มา: Lord Ron Oxburgh, Energy After Oil, September 2007

1 http://www.srex.org/ เข้าถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 สรุปคือการไม่ท�าอะไรไม่ใช่ทางเลือกที่ดี แม้เราไม่

เช่ือว่าเราก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ที่เกิดจากน�้ามือ 

ของมนุษย์เองที่นอกจากจะต้องทบทวนแบบแผนการ

พฒันาในปัจจุบนัแล้วยงัต้องบรหิาร “ความเสีย่งใหม่” และ 

เตรียมตัวอยูก่บัอนาคตทีม่คีวามเส่ียงมากขึน้ ล�าพงัความ 

เสยีหายจากภยัพบิตัก็ินบัว่าสูงอย่างผดิปรกตมิากอยูแ่ล้ว 

(ดูภาพที่ 2b)
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การเกษตรจะถูกกระทบอย่างไร
และทางออกคืออะไร

 หน่วยงานวิชาการที่ชื่อว่า IPCC หรือ Inter- 

governmental Panel on Climate Change ขององค์การ 

สหประชาชาติเป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่แสวงหา 

องค์ความรู้เรื่องโลกร้อนออกมาให้รัฐบาลต่างๆ ร่วม 

พิจารณาและตัดสินใจในการเจรจาที่ เกิด ข้ึนทุกป ี  

งานวิชาการในระยะหลังๆ ขยายไปสู่แวดวงวิชาการอื่นๆ  

ที่พยายามคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของผลกระทบต่อ 

มติต่ิางๆ เช่น การเกษตร การตัง้ถ่ินฐาน การแพร่ระบาดของ 

โรคคน สัตว์ และพืช ภัยพิบัติ เป็นต้น 1

ภาพที่ 2a SREX report ภาพที่ 2b ค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทั่วโลก

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัภัยพบิตั ิแม้นว่า IPCC ยงัไม่อาจจะ 

“ฟันธง” ว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นตวัท�าให้ภยัพบิตัเิกดิบ่อย  

รุนแรงขึ้นและมีความเสียหายมากขึ้น (ดูภาพที่ 2b) แต่ 

IPCC สรุปในรายงานเร่ืองนี้ที่รู้จักกันในนามของ SREX  

(ภาพท่ี 2a)  ว่า เป็นปรากฏการณ์ทีผ่ดิปรกตแิต่เรือ่งนีส้�าคัญ

อยูด่ ีงานวจิยัสองชิน้ทีป่ระเทศองักฤษสรปุว่าการสญูหาย 

ของอารยธรรม (Civilization) เช่น อินคา ท่ีอเมริกาใต้ 

และทีอ่ยิปิต์สามารถอธบิายได้ด้วยความแห้งแล้งยาวนาน

ที่ผิดปรกติในอดีตภาพอนาคตเกี่ยวกับความแห้งแล้ง 

ทัว่โลกที ่SREX คาดการณ์ (ภาพที3่) ไว้เป็นภาพทีน่่ากงัวลใจ 

มากส�าหรับผู้ท่ีเกีย่วข้องกับการเกษตร เพราะภยัแล้งอาจจะ 

รุนแรงขึ้นจนยากจะรับมือหากไม่มีการเตรียมการไว ้

ล่วงหน้า
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http://www.ipcc.ch/report/srex/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 สรุปความคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจจะ

เป็นไปได้ที่ได้ยังไม่นิ่งแต่ มีแนวโน้มที่ยากจะปฏิเสธว่า

โลกยงัอยู่เป็นปรกตแิละปัญหาโลกร้อนไม่เกีย่วข้องด้วย 

สิ่งที่น่าตกใจคือหากดูภาพรวมท้ังโลก มีความเป็นไปได้

อย่างสูงว่า การเกษตรของประเทศเจริญแล้วจะดีขึ้น 

(เพราะอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น) ในทางกลับกันอุณหภูมิ

เฉลี่ยที่สูงขึ้น โรคพืชและสัตว์ที่จะมากและรุนแรงขึ้น  

ภัยพิบัติและวงจรน�้าท่ีผิดแผกไปจะท�าให้การเกษตรใน

ประเทศก�าลงัพฒันาเสยีหาย ในท้ายท่ีสดุรปูแบบทางการ

ค้าสนิค้าเกษตร (Agricultural trade pattern) จะเปลีย่น

ไป ประเทศยากจนอาจจะกลายเป็นผู้น�าเข้าอาหารจาก

ประเทศร�่ารวยแทนท่ีจะเป็นผู้ส่งออก หากเป็นเช่นนั้น

ประเทศยากจนจะย่ิงล�าบากขึ้น ประเทศร�่ารวยที่เป็น

ตวัการส�าคัญของปัญหามทีัง้อ�านาจทางการเมอืง การเงนิ 

และได้เปรียบทางเทคโนโลยีอยู่แล้วจะลอยตัว หรือได้

ประโยชน์จากวิกฤตนี้เสียด้วยซ�้า

 แต่มข้ีอเท็จจริงว่า ปรกติมนษุย์กป็ระสบกบัปัญหา

ที่ต้องป้องกันแก้ไขอยู่แล้ว เช่นเมื่อประสบกับน�้าท่วม  

ฝนแล้งก็มีการเตรียมรับมือหรืออยู่กับภาวการณ์น้ันๆ 

มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ ส่ังสมและถ่ายทอด

ความรู้นั้นเป็นทอดๆ ให้คนอื่นผ่านกระบวนการที่มีอยู่

เช่น การบอกเล่า การจารึก การส่ือสารด้วยการเขียน 

การเผยแพร่ เทคโนโลยทีางการสือ่สารสมยัใหม่ยิง่เอ้ือต่อ 

การแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ ทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน แต่ด้วยลักษณะของ

ปัญหาโลกร้อน ขนาดของความรุนแรง และการยากจะ

คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าไปในอนาคตอันไกล ท�าให้การ 

น�าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้กับ 

“ความเสีย่งใหม่” อาจจะเป็นสิง่ทีใ่ช้ไม่ได้หรอืไม่พอเพยีง 

หรือใช้ได้อย่างจ�ากดั ประชาคมโลกจึงมคีวามเหน็ร่วมกัน 

ว่านอกจากจะต้องเร่งมือร่วมกันแก้ปัญหาที่ต ้นตอ 

ดังปรากฏเจตนารมณ์นีใ้น Paris Agreement แล้ว เราต้อง 

เอาใจใส่ในเร่ืองการจะต้องอยู่กับอนาคตที่เต็มไปด้วย
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ความเสี่ยงจากปัญหาโลกร้อน เรียกในทางวิชาการว่า 

การปรับตัว (Adaptation) มีหลากหลายประการที่ต้อง

ท�าในการปรับตัวดังอธิบายไว้ในภาพที่ 4 ข้างล่างนี้ตาม

เป้าประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ

 วชิาการด้านการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมิูอากาศหรือโลกร้อนนยิามว่า “การปรบัตวั” (Planned 

adaptation) เป็นการเตรียมการที่มากกว่าปรกติเพื่ออยู่

ให้ได้กับโลกอนาคตที่แปรปรวนชนิดที่มนุษย์ไม่เคยพบ 

มาก่อน สิ่งนี้เป็นความพยายามที่มากกว่าปรกติ เพราะ

เรายากจะคาดการณ์อนาคตว่าจะแปรปรวนมากเท่าใด

และวิกฤตจะมาในลักษณะใด ตัวอย่างล่าสุดของการ 

พยากรณ์เก่ียวกับภัยแล้งยาวนานที่จะเกิดในอีกสอง

ทศวรรษข้างหน้าส�าหรับภาคตะวันออกของไทยใน

รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดับภาคของส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมว่า ภยัแล้งจะขยายตวั 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 89 ท้ังที่ในอดีตมีเพียง

พ้ืนทีร้่อยละ 1 ของพ้ืนทีท่ัง้ภาคเท่านัน้ทีป่ระสบกบัปัญหา

ภัยแล้ง ตัวเลขนี้นับว่าน่าตระหนกมากเพราะพื้นที่ภาค

ตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศท่ีมี

ปัญหาการขาดแคลนน�้าและมีปัญหาความขัดแย้งในการ

ใช้น�้าระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนอยู่แล้ว

เป็นทุนเดิม ขนาดของพื้นที่เส่ียงต่อภัยแล้งยังจะกระทบ

ต่อสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ และพื้นที่อนุรักษ์ด้วย สัตว์ป่าจะ

ล�าบากในการอยูร่อด ตัวอย่างของการประเมนิความเสีย่ง

ส�าหรับภาคอื่นๆ ของประเทศก็ส่อไปในทิศทางว่าจะเกิด

วิกฤตน�้าท่วม ฝนแล้ง ดินถล่มและมีการกัดเซาะชายฝั่ง 

ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ภาพที่ 4 ทางเลือกของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคเกษตรของ

ไทยโดยตรงนั้นยังมีในรายภาค แต่เป็นการศึกษาที่ยัง

หยาบ พจิารณาในระดบัพืน้ท่ีแล้วพยายามโยงเข้าหาชนดิ

ของพืชที่ส�าคัญๆ ในอดีตมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิด

แก่ข้าวและข้าวโพดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได้ผล

ที่ยากจะสรุปได้แน่ชัด แต่การศึกษาในต่างประเทศพบ 

ความอ่อนไหวของผลิตภาพ (Productivity) ทางการ 

เกษตรต่อวงจรน�้าในระยะการเติบโตของพืชแต่ละชนิด  

ความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนนี้จะเปลี่ยนแปลงตามชนิด

ของพชื ความช้ืนในดนิ การดแูลรกัษาและการเกษตรกรรม 

ในแต่ละพื้นที่ ส�าหรับประเทศไทยการพัฒนาพ้ืนที่

ชลประทานที่ยังจ�ากัด การเขตกรรม การใช้ที่ดินผิด

ประเภทและพันธุ์พืช-สัตว์มีความแตกต่างหลากหลาย 

มากเหลอืเกิน การสนบัสนนุการปรบัตัวส�าหรับภาคเกษตร 

ในบริบทแบบนี้จัดว่ายากและซับซ้อนมาก นอกจากนี้

บทบาทของหน่วยงานมีความลักลั่นและทับซ้อน ยิ่งท�า 

ให้การสนบัสนนุท่ีจะมใีห้กบัเกษตรกรย่ิงยากจะให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน อนึ่งเกษตรกรมีการสะสมทุนและ 

องค์ความรู้ที่แตกต่างกันมาก การสนับสนุนการปรับตัว 

ต้องค�านึงถึงขีดสมรรถนะตรงนี้ด้วย

 เหนือสิ่งอื่นใดงานวิจัยของ สผ. ค้นพบว่าระดับ

ความรู้และความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน 

ยังอยู่ในระดับต�่าท่ัวทุกภาค เป็นเหตุท่ีน่ากังวลเพราะ 

ความรูค้วามตระหนกัเป็นพืน้ฐานของการปรบัตัวนอกเหนือ 

จากการเข้าใจในเรื่องการประเมินว่าพื้นที่แต่ละแห่งมี

ความเปราะบางเพียงใดต่อความเสี่ยงชนิดใดและมีทาง

เลือกอะไรบ้างท่ีน�ามาใช้ในการปรับตัวได้ อีกทั้งใคร 

ควรเป็นเจ้าภาพในการประสานการด�าเนนิงานเพราะการ 

ปรบัตวัต้องท�าในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัชาติจนถงึระดับไร่นา 

และครัวเรือน สผ.ในฐานะท่ีเป็นผู้ประสานงานหลักของ

ประเทศไทยในเรื่องการปรับตัวได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

ชาติด้านการปรบัตวัเกอืบสมบูรณ์และได้พฒันาเครือ่งมอื 

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการประเมนิความเส่ียงทีน่�าไปปรบัใช้ควบคู่ 

กับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) ที่รวบรวมไว้

 กล่าวโดยสรปุ ไม่ว่าจะเกดิโลกร้อนหรอืไม่ อนาคต

ที่ไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความเสี่ยงเป็นเหตุผลมากพออยู่

แล้วที่ท�าให้เกษตรกรไทยต้องหาความรู้ใหม่ๆ มาปกป้อง 

การลงทุนของตนเอง เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ท่ีต้องสนับสนุนการด�าเนินงานนั้นๆ ท�านโยบายให้

สอดคล้องกัน เพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน และ 

ภาคส่วนในห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) ต้องมาร่วมกัน 

กระจายความเสี่ยง “ความเสี่ยงใหม่” นี้เปิดโอกาสแก่ 

ประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรยุคใหม่

เพราะวกิฤตจะมาพร้อมโอกาสใหม่ๆ เสมอ อยูท่ี่เราพร้อม 

จะแปรวิกฤตนิัน้ให้เป็นโอกาสหรือไม่ เช่นการใช้เทคโนโลยี 

ประหยัดน�้า เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวความชื้นในอากาศ 

และการท�าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ถ้าหากเรามกีารมองในมมุแคบๆ ทีห่ลงติดกบัอดตี

แล้วพร�่าบอกตนเองว่าเราเป็นฐานการผลิตอาหารของ 

โลก เราคือครัวโลก โดยไม่ออกจากมุมที่คับแคบนั้นมา 

มองวกิฤตใหม่ทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารปรบัโครงสร้างการเกษตร 

ทั้งระบบให้รองรับกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ก็จะท�าให้

ประเทศไทยเสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย ในความจริง 

ภาครัฐในฐานะผู้น�าได้เดินน�าไปแล้ว ที่เหลือคงจะต้อง 

เป็นหน้าท่ีของผู ้ตามที่ดีจะต้องขวนขวาย ช่วยเหลือ 

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บทบาทของสถาบัน 

การศึกษาด้านการเกษตรก็ต้องปรับตัวมาสอดรับกับการ 

เปลี่ยนแปลงนี้แล้วพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้
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บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การศกึษาทัง้ภายในและภายนอกระบบ เป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ คอืกลไกส�าคญัทีส่ดุของสงัคม ในการ

บ่มเพาะทรพัยากรมนษุย์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ 

ให้แก่สงัคม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และบณัฑติทีฝั่งตัว 

อยู่ในสังคมไทยต่างมีภารกิจที่ส�าคัญในการช่วยให้การ

เกษตรไทยไม่เพียงแค่การสามารถปรับตัวอยู่ให้รอดได้ 

แต่ต้องช่วงชิงโอกาสในการน�าการเกษตรโลกในอนาคต

ตามทีว่กิฤตโลกร้อนได้น�ามาให้ ค�าถามคอืต้องท�าอย่างไร? 

 เริม่ทีต่รงไหน? ส่วนตวัผมคดิว่ามรีายการภารกจิทีส่�าคญั 

อย่างน้อย 4 ข้อดังต่อไปนี้

 1 การเร่งปรับวสิยัทัศน์และหลกัคดิ (Paradigm) 

ด้านการศกึษาของมหาวทิยาลยัไปสูก่ารมุง่ไปทีก่ารเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต (Life-long learning) มีการสร้างหลักสูตร

และบรูณาการความรูใ้ห้เป็นการเรยีนรูแ้บบสหสาขาวชิา  

(Multidisciplinary) แน่นอนว่าวิชาการด้านการเปล่ียน 

แปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแกนหลักด้วย

 2 ส่งเสริมให้การเรียนรู้ควบคู่กับการเข้าใจและ

สามารถท�างานเชิงประจักษ์ในสนามจริง เช่น การแปลง 

นโยบายโลกร้อนจ�าลองการปรบัตัวในรปูของโครงการลงสู ่

พื้นที่เป้าหมายที่มีล�าดับความส�าคัญสูง (Hotspots) 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โครงการที่เป็นตัวอย่าง 

(Flagship project) จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก 

“ของจริง” จนจบกระบวนการของการเรียนรู ้ ทั้งนี ้

อาจจะมีโอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

มาสมทบทุกปี

 3 จัดท�า “หน่วยเรียนรู้-คลินิคเคลื่อนที่” ที่ให้ 

บริการวิชาการการเกษตรควบคู่กับการแนะน�ากลยุทธ 

การปรับตัวให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ให้ล�าดับความส�าคัญกับ

พ้ืนที่ท่ีมีล�าดับความส�าคัญสูงว่าเป็นพ้ืนที่เปราะบางต่อ

ผลกระทบของโลกร้อน (เรยีกว่า Hotspots) โครงการเช่นนี้ 

จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้แก่ทุกฝ่ายและช่วยแก้ปัญหา 

จริงได้

 4 ปรับการวิจัยไปสู่การสนับสนุนนโยบายหรือ

แผนงานของภาครัฐเพ่ือร่วมผลิตผลสัมฤทธ์ิให้กับสังคม

ไทย การวิจัยดังกล่าวสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็น 

ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน อีกโสดหนึ่งผมเชื่อว่า 

สมก. ควรท�าบทบาทเชิงรุกให้มากขึ้นด้วยการท�าหน้าที่

เป็นแกนกลางในการช่วยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน�าของประเทศไทยได้และมีความพร้อม 

ทีจ่ะเป็นทีพ่ึ่งของสงัคม สมดงัเจตนารมณ์ของบรูพาจารย์ 

ผู้ก่อตั้ง และเพื่อสนองพระเดชพระคุณของแผ่นดิน
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 ความเช่ือหรือความศรัทธาทางศาสนานับเป็น

เสรีภาพอันส�าคัญย่ิงประการหน่ึงของประชาชนทุกคน  

ท่ีจะเชื่อหรือนับถือศาสนาหรือไม่ก็ได้ และจะเชื่อหรือ

นับถือศาสนาใดก็ได้ โดยรัฐจะต้องงดเว้นการตรา

กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อก�าหนดให้บุคคล

ต้องนับถือศาสนา หรือต้องนับถือศาสนาใด ๆ ท่ีรัฐ

ต้องการ

 ป ฏิญญาสากลว ่ าด ้ วยสิทธิ มนุษยชนของ

สหประชาชาต ิข้อ 18 บัญญตัว่ิา “บุคคลมสีทิธใินเสรภีาพ

แห่งความคดิ มโนธรรม และศาสนา สทิธน้ีิรวมถงึเสรภีาพ

ที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือความเช่ือถือ และเสรีภาพท่ีจะ

แสดงให้ศาสนาหรือความเชื่อถือประจักษ์ในรูปของการ 

สั่งสอน การปฏิบัติกิจความเคารพสักการบูชา สวดมนต์ 

และการถือปฏิบัติพิธีกรรมไม่ว่าโดยล�าพังตนเองหรือ

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในประชาคมและในท่ีสาธารณะหรอืส่วนตัว” 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธ ิ

ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ประเทศไทยร่วมเป็นภาค ี

เมื่อ พ.ศ. 2540) ข้อ 18 บัญญัติว่า

 “(1) บคุคลย่อมมสีทิธใินความคดิ มโนธรรม และ

ศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา

หรอืความเชือ่ถอืและเสรภีาพในการประกาศศาสนา หรือ

ความเชื่อถือของตนในการสักการบูชาฯลฯ

 (2) บุคคลจะถูกบังคับการใดให้เป็นที่เสื่อมเสีย

แก่เสรีภาพในการนับถือหรือเลือกศาสนาหรือความเชื่อ

ตามคตินิยมของตนหาได้ไม่ ฯลฯ” 

สิทธิปฏิเสธการรักษาด้วยเหตุผลความเชื่อ
ทางศาสนา

ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน

 ส�าหรับกฎหมายภายในที่รับรองเสรีภาพในการ

นับถือศาสนานั้น จ�าต้องบัญญัติในรูปของรัฐธรรมนูญ 

เพราะเป็นการบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคล  

ดังนั้น รัฐธรรมนูญฯ 2560 มาตรา 31 จึงบัญญัติว่า 

“บคุคลย่อมมเีสรภีาพบรบิรูณ์ในการนบัถอืศาสนาและ

ย่อมมีเสรีภาพในการหรือประกอบพิธีกรรมตามหลัก

ศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อหน้าทีข่องปวง

ชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ 

และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน” รฐัธรรมนญูฯ มาตรา 31 นี ้มบีทบญัญตัใินส่วน 

เสรีภาพในการนับถือศาสนาคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฯ 

2540 และรัฐธรรมนูญฯ 2550 ต่างกันในรายละเอียด

เพียงเล็กน้อย

 อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 38 

บัญญัติว่า “การนับถือศาสนาและการประกอบพิธีกรรม

ของศาสนาต้องไม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อหน้าทีข่องพลเมืองและ

ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน” ในทางปฏบิติักไ็ด้เคยปรากฏความขดัแย้ง 

ระหว่างเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญ

กับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ในการรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุขได้ท�าเร่ืองขอทราบความเห็นจากคณะ 

กรรมการกฤษฎีกา (หนังสือ ที่ พส 011/163 ลงวันที่ 16 

มกราคม 2546)
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 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว 

มีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการ 

นบัถอืศาสนาของบุคคลตามรฐัธรรมนญูท่ีน่าสนใจอย่างยิง่  

สมควรที่สาธารณชนจะได้รับทราบกล่าวคือ คณะ

กรรมการกฤษฎีกาได้มคีวามเหน็ (เร่ืองเสร็จที ่580/2546) 

เรื่องการปฏิเสธการถ่ายเลือดของกลุ่มศาสนาคริสเตียน 

พยานพระยะโฮวา โดยวินิจฉัยข้อสรุปได้ว่าการที่บุคคล

นบัถอืศาสนาครสิเตยีนพยานพระยะโฮวา ซึง่มข้ีอปฏบิตัท่ีิ

ส�าคัญคือการละเว้นจากเลอืด พยานพระยะโฮวาจงึแสดง

เจตจ�านงปฏิเสธการรักษาใดที่ต้องใช้เลือด กรณีท่ีผู้ป่วย

ดังกล่าวอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แพทย์ผู้ให้การ 

รักษาจ�าเป็นต้องใช้วิธีการรักษาโดยการถ่ายเลือดเท่านั้น

จึงจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไข้ได้ การปฏิเสธการรักษา 

ดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เป็นการแสดงเจตจ�านงล่วงหน้าท่ีขัดกับมาตรา 38 และ

มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญฯ 2540 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล

ย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน” และท�าให้แพทย์เสี่ยงต่อการกระท�าผิด

ตามมาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึง่บญัญติัว่า  

“ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วย

ได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืนแต่ไม่ช่วย

ตามความจ�าเป็น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” และ 

ข้อบงัคับแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพี

เวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 3 ข้อ 1 ที่ก�าหนดให้แพทย์

ต้องรักษาตามมาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ในระดับที่ดีท่ีสุดและพยายามให้ผู ้ป่วยพ้นจากอาการ

ทรมานจากโรคและความพกิารต่าง ๆ  ซึง่อาจท�าให้แพทย์

ผู้นั้นถูกแพทยสภาสอบสวนและลงโทษได้ตามมาตรา 39 

แห่งกฎหมายดังกล่าว

 ผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎกีาดังกล่าวข้างต้นเพราะรัฐต้องมมีาตรการคุม้ครอง

และหาทางออกในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แพทย์ซึง่ต้องรบัผดิ

ชอบต่อการรักษาเพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วย เพราะหากไม่

รักษาเพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

ถึงชีวิตนั้น ย่อมเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดต่อ

มาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและการถูก

ลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมของแพทย์

 มีข ้อสังเกตว่า ความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาดังกล่าวมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับไม่ชัด

แจ้งและไม่วินิจฉัยให้เสร็จเด็ดขาดลงไปว่า หากผู้ป่วย

ยังยืนยันปฏิเสธการรักษาเพื่อช่วยชีวิตซึ่งต้องมีการ

ถ่ายโลหิตแล้วแพทย์จะปฏิบัติอย่างไร และแพทย์จะ

มีอ�านาจทางกฎหมายท�าการรักษาโดยขัดกับความ

ประสงค์ของผู้ป่วยได้หรือไม่

 ส�าหรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาใน

ประเด็นว่า การที่ผู้ป่วยท่ีตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึง

ชีวิตปฏิเสธการรักษาของแพทย์ที่จ�าต้องมีการถ่ายโลหิต

ด้วยเหตุผลทางศาสนาคริสเตียนพยานพระยะโฮวา ซึ่ง

เป็นกลุ่มศาสนาท่ีมสีมาชกิกว่าหกล้านคนท่ัวโลก เป็นการ

ใช้สิทธิ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น  

ผู ้ เขียนไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎกีาดงักล่าว เพราะการปฏเิสธการรกัษาด้วยเหตผุล

ความเชื่อศรัทธาทางศาสนาเป็นเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาที่ส�าคัญตามรัฐธรรมนูญ การปฏิเสธการรักษา

พยาบาลเพราะขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนาของ 

บุคคลน้ัน เป็นความเชื่อส่วนตัวมิใช่การปฏิบัติตาม

ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือทาง 

ศาสนาอนัจะมผีลกระทบต่อบคุคลอืน่ ๆ  หรอืท�าให้สงัคม

ต้องได้รับผลร้ายแต่อย่างใด อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา

ศาสนาคริสต์ นิกายคริสเตียนไซแอนด์ (Christian  

Science) ได้มีหลักความเชื่อที่จะปฏิเสธการรักษาจาก

แพทย์ทุกกรณี เพราะเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าจะสามารถ
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รักษาตนให้หายจากโรคได้ด้วยการสวดมนต์อ้อนวอน 

ส่วนนิกายพยานพระยะโฮวาน้ันยอมรับรักษาการรักษา 

ของแพทย์ ได้ยกเว้นการรับเลือดและผลิตภัณฑ์จาก 

เลือดทุกชนิด การรับการรักษาโดยการถ่ายโลหิตจึงเป็น 

ต้องห้ามตามหลกัศาสนา ซ่ึงหลายประเทศเช่นสหรฐัอเมรกิา  

เกาหลีใต้ ฯลฯ มีผู้นับถือประมาณหกล้านคน ส�าหรับ

ประเทศไทย ฯลฯ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายพยาน 

พระยะโฮวานี้อยู่เช่นกัน

 ดงันัน้ เมือ่พิจารณาตามหลกัการของสทิธมินษุยชน 

แล้ว ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ถือว่า 

การใช้สิทธปิฏเิสธรกัษาโดยการถ่ายโลหติเพือ่ช่วยชวีติ 

เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ 

พลเมืองและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อนัดขีองประชาชนขดัรฐัธรรมนญูน่าจะไม่ถกูต้อง แต่รัฐ 

ก็จะต้องเร่งหามาตรการเพ่ือคุ้มครองแพทย์มิให้ต้อง 

รับผิดทางกฎหมายด้วยเพราะเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิ่ง 

ด้วยเช่นกัน

 ข้อพจิารณาส�าคญัประการต่อมากค็อืกรณท่ีีผู้ป่วย

ที่ปฏิเสธการรักษาซึ่งต้องมีการถ่ายโลหิตด้วยเหตุผลทาง

ศาสนา แพทย์จะท�าการรักษาโดยขัดกับความประสงค์

ของบุคคลน้ันได้หรือไม่ และควรมีกฎหมายบัญญัติให้

อ�านาจแพทย์ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดแจ้งประการใด

 รฐัธรรมนญูทกุฉบบัได้รบัรองว่า บคุคลย่อมมสิีทธิ

ในชีวิตและร่างกายของตน ดังเช่นรัฐธรรมนูญฯ 2560 

มาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและ

เสรภีาพในชวีติและร่างกาย” ดงันัน้การจะกระท�าการใด ๆ   

อันมีผลกระทบต่อร่างกายบุคคลจึงกระท�ามิได้ เว้นแต่

บุคคลน้ันจะยินยอมหรือมีกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจได้

อย่างชัดแจ้ง

 การรักษาพยาบาลก็เป็นการกระท�าที่มีผลต่อ

ร่างกายของบคุคลจงึจะต้องได้รับความยนิยอมจากบคุคล

นัน้ ดงันัน้ ในทางหลกักฎหมายอาญาจงึถอืว่าการรักษา

พยาบาลผูป่้วยโดยแพทย์นัน้ต้องเกดิจากความยินยอม

ของผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะการรักษาบางอย่างจะมีผล 

กระทบต่อร่างกายโดยตรงเช่นการฉีดยา หากเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่แพทย์เอาเข็มฉีดยาไปแทงผู้อื่นก็อาจมี 

ความผิดตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ฐานใช้ก�าลังท�าร้ายผู ้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หนึง่เดอืนหรอืปรับไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรกัษาด้วยการผ่าตดัซึง่โดย

สภาพหากเป็นบุคคลท่ัวไปกระท�าต่อกันย่อมมีความผิด

ฐานท�าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา เพราะมีบาดแผลโลหิตไหลรวมทั้งกรณีที่มีการ 

ตัดแขน ตัดขา ตัดเอาอวัยวะส�าคัญภายในออก ก็อาจมี 

ความผิดฐานท�าร้ายร่างกายได้รับอันตรายสาหัสตาม

มาตรา 297 หากมีการตายเกิดขึ้นก็อาจมีความผิดฐาน 

ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรอืโดยไม่เจตนากไ็ด้ แต่ส�าหรับการ

รักษาการรักษาของแพทย์นั้นจะใช้หลักความยินยอม

ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เป็นหลัก และความยินยอม

นั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน โดยแพทย์ได้ท�าการรักษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพและมิได้กระท�าโดยประมาท เช่นเดียวกับความ

ยินยอมในการเล่นกีฬาที่อาจมีผลต่อชีวิตหรือร่างกาย 

เช่นการแข่งขันกีฬาชกมวย ขับรถยนต์แข่งขันความเร็ว 

ซึ่งอาจบาดเจ็บล้มตายกันได้ แต่ก็จะไม่มีการด�าเนินคดี

อาญากับผู้เข้าแข่งขนัเพราะถอืว่าเป็นความยนิยอมของผู้

เข้าร่วมแข่งขนัทีไ่ม่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรม

อันดีของประชาชนซึ่งรับได้ในทางกฎหมายอาญา ความ

ยินยอมนี้ใช้ไปถึงผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา เช่นการแข่ง

รถยนต์ในสนามแข่งที่อาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าชมข้าง 

สนาม เพราะถือว่าผูเ้ข้าชมยอมรับการเส่ียงภยัไว้ล่วงหน้า 

ก็เป็นเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาอันเป็นหลักสากล

 หลักความยินยอมทั้งกรณีการรักษาของแพทย์ 

หรือการแข่งขันกีฬานี้ไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา

อย่างชดัแจ้ง แต่ถอืเป็น “กฎหมายจารตีประเพณ”ี ทีย่อมรบั 

กันทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
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 ดังนั้น หากแพทย์ท�าการรักษาผู้ป่วยโดยฝืนความ

สมคัรใจยนิยอมของผูป่้วยโดยปกตจิะกระท�ามไิด้ เว้นแต่

จะมีกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจแพทย์ไว้อย่างชัดแจ้ง 

เช่นตามมาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีที่

ศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้กระท�าผิดที่มีจิตฟั่นเฟือนหรือ

โรคจิตซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือลดโทษอาจจะไม่เป็นการ

ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสัง่ให้ส่งไปคมุตวัไว้ในสถาน

พยาบาลก็ได้หรือพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

มาตรา 26 – 27 ในกรณีฉุกเฉินให้อ�านาจรัฐในการน�าตัว

บุคคลที่มีพฤติการณ์อันน่าเช่ือว่าบุคคลน้ันเป็นบุคคลที่มี

ความผดิปกตทิางจติซึง่มภีาวะอนัตรายและเป็นภยนัตราย

ที่ใกล้จะถึงเข้ารับการบ�าบัดรักษาในสถานพยาบาลหรือ

สถานบ�าบัดได้

 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ป่วยทั่วไปที่ปฏิเสธการรักษา 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือเหตุผลอื่น ๆ ได้มี

กฎหมายบัญญัติก�าหนดมาตรการทั่วไปในการคุ้มครอง

สิทธิผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาได้และให้อ�านาจแพทย์

ท�าการรักษาได้ในกรณีจ�าเป็นได้ กฎหมายดังกล่าวคือ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 8  

ซึง่บญัญติัคุ้มครองสทิธขิองผูป่้วยในการปฏเิสธการรกัษา

ไว้ในวรรคแรกว่า “ในการบรกิารสาธารณสขุ ฯลฯ ในกรณี 

ที่มีผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้น

มิได้” ฯลฯ ขณะเดียวกันมาตรา 8 ก็ได้คุ้มครองแพทย์ 

ผู้รักษาไว้ด้วยในวรรคสาม โดยบัญญัติว่า “ความใน 

วรรคหนึง่มใิห้ใช้บงัคบักบักรณดีงัต่อไปนี ้(1) ผูร้บับริการ 

อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจ�าเป็น 

ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ฯลฯ”

 อนึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ยอมรับสิทธิ 

ของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิ 

ในชวีติและร่างกาย” ดงันัน้ มาตรา 12 จงึบญัญตัอินญุาต 

ให้บุคคลมีสิทธิก�าหนดได้เองว่าตนสมควรมีชีวิตอยู  ่

ต่อไปหรือไม่ โดยท�าหนงัสอืแสดงเจตนา (พนิยักรรมชวีติ)  

ไว้ดังนี ้“บคุคลมสิีทธแิสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบรกิาร

สาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้าย

ของชวีติหรอืเพือ่ยตุกิารทรมานจากการเจบ็ป่วยได้ ฯลฯ”

 ดงันัน้ ปัญหาทีเ่คยหารอืคณะกรรมการกฤษฎกีา

เมื่อ พ.ศ. 2546 ปัจจุบันก็ได้รับการแก้ไขข้อขัดข้อง

เรียบร้อยแล้วโดยคุม้ครองทัง้สทิธขิองผูป่้วยทีจ่ะปฏเิสธ

การรักษาและคุ ้มครองแพทย์ผู ้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

พยาบาลผู้ป่วยไว้เป็นอย่างดี
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ทิศทางของอาหารในอนาคต  และนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ 

ผอ.การสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคนใหม่

ทิศทางการผลิตอาหารในประเทศไทยที่จะเป็นครัว 

ของโลกมีแนวทางอย่างไร?

 ประเทศไทยต้องท�าการผลิตอาหารให้ครบทั้ง  

3 อย่าง (Super Food) ร่วมกับการปฏิรูปทางการเกษตร 

ของประเทศไปพร้อมๆ กัน ด้วยการปฏิรูปเกษตรกรให้

เกษตรกรยุคใหม่ คือ

 1. เกษตรกรต้องหาตลาดก่อนการผลิตทุกครั้ง 

รวมทั้งผลิตตามความต้องการของตลาด หรือผลิตตาม 

ค�าสั่ง

 2. เกษตรกรจะต้องผลติอาหารทีม่คีวามปลอดภยั

สูง ไม่มสีารพิษตกค้างในระบบ GAP หรือมาตรฐานเกษตร 

อินทรีย์ หรือมาตรฐานฮาลาล (Halal)

 3.  เกษตรกรต้องท�าการเกษตรโดยมุ่งหวังก�าไร

สูงสุด คือ ผลิตในพ้ืนท่ีจ�ากดั ล�าต้นทุนการผลิต และอาหาร 

ที่ผลิตมีคุณภาพสูงก็จะท�าให้เกษตรกรได้ก�าไรสูงสุด

ทิศทางของอาหารในอนาคตจะต้องเป็นอาหารที ่

ตอบสนองผูบ้รโิภคแบบมุง่เป้าสถานการณ์ปัจจบุนัของ 

โลกแนวทางการผลิตอาหารในปัจจุบัน และอนาคต 

มีทิศทางอย่างไร?

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในอนาคตการผลิต

อาหารจะเป็นการผลติอาหารในรปูแบบ “Super Food”  

โดย Super Food คืออาหารแห่งอนาคต ที่ต้องค�านึงอยู่   

3 ด้าน คอื ต้องมรีสชาตอิร่อย ต้องมคีณุค่าทางอาหาร ค�าว่า  

“คุณค่าทางอาหาร” คือ วิตามิน โปรตีน เกลือแร่ และ

อาหารเป็นยา (functional group) และต้องเป็นอาหาร 

ที่ปลอดภัย โดยความปลอดภัยนั้นต้องสามารถสืบค้นได้ 

จนถึงผลผลิตต้นทางหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ

อาหาร ภายใต้กระบวนการผลติแบบเกษตรดทีีเ่หมาะสม  

(Good Agricultural Practice, GAP)แบบเกษตรอนิทรย์ี 

(Organic Farm) รวมท้ังผลผลติท่ีน�าไปใช้ในการประกอบ 

อาหารต้องไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เผาป่า หรือ 

ไม่ท�าให้เกิดโลกร้อน เป็นต้น

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ 
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 4. เกษตรกรจะต้องลด ละ เลกิ ปัจจยัการผลติจาก

ภายนอก เพ่ือลดต้นทนุการผลติ และเพิม่ศกัยภาพในการ 

แข่งขนั ค�าว่า “ลด ละ เลกิ” นัน้ เช่นเมลด็พนัธุ ์ผลิตกนัเอง

ได้ไหม? ปุ๋ย ผลิตกันเองได้ไหม? เป็นต้น เพราะสิ่งต่างๆ 

เหล่าน้ีเกษตรกรมักจะซ้ือจากภายนอก เช่น เมล็ดพันธุ์ 

ปุ๋ย และสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช นั่นคือ ต้นทุนที่สูง  

เพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต

เมล็ดพันธุ์ ผู้ผลิตปุ๋ย ผู้ผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ น่าจะท�าให้

เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้

 5. เกษตรกรต้องมคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ มจีริยธรรม 

และคุณธรรม ในการเป็นผู ้ผลิตท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ง 

เกษตรกรต้องมีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสัญญา ที่ให้ไว้กับ

พันธมิตร หรือให้ไว้กับผู้ค้า

 6. เกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง จาก

เกษตรกรรมกรเป็นเกษตรผู้ประกอบการ คือหมายถึงว่า 

ผลิต แปรรูป และจ�าหน่ายให้ได้ จะส่งผลให้เกษตรกร 

อยูไ่ด้ด้วยตวัของตวัเอง นีค่อืแนวคดิทิศทางในการพฒันา

เกษตรกรหรือเรียกว่าการปฏิรูปการเกษตรในระดับ

ประเทศ

 แนวคดิทศิทางในการพฒันาการเกษตรแห่งอนาคต 

เช่น ภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะมีเกษตรกรมืออาชีพ  

อยู ่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยควรแบ่งกลุ ่ม

เกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม

 กลุ่มที่ 1 ยุวเกษตรกร หรือ Young farmer คือ 

การปลูกฝังการเป็นเกษตรกรตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน โดย 

อย่างน้อยทีส่ดุให้ผลติอาหารกลางวนั รบัประทานเอง โดย

ไม่ต้องซื้อจากภายนอก

 กลุม่ที ่2 เกษตรรุน่ใหม่ หรอื Young smart farmer  

เป็นเกษตรกรยุคใหม่ท่ีจบปริญญาตรีในสาขาเกษตร  

หรือสาขาอื่นๆ ที่อยากประกอบอาชีพเกษตรกร

 กลุม่ท่ี 3 เกษตรกรผูน้�ายคุใหม่ หรอื smart farmer  

คือ ท�าการเกษตรโดยยึดหลัก 5 ประเด็น ของการปฏิรูป

เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่

 เพราะฉะนัน้ เบือ้งต้นยวุเกษตรกรเมือ่จบมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย ไปเรียนศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปีสาขาเกษตร 

ก้าวไปเป็น Young smart farmer โดย Young smart 

farmer คอื เดก็ทีเ่รยีนจบปรญิญาตรแีล้วได้รบัการปลกูฝัง 

และชกัน�าให้เข้าไปสู่แวดวงของเกษตรยคุใหม่ ให้กลายเป็น  

smart farmer ในอนาคต ดงันัน้การสร้างเกษตรกรมอือาชพี 

ตั้งแต่เยาว์วัยนั้น จะใช้เวลาในการสร้างยุวเกษตรกร 

ไม่น้อยกว่า 4-5 ปี และในขณะเดียวกัน Young smart 

farmer ก็ใช้เวลาอีก 4-5 ปี ท่ีจะกลายไปเป็น smart 

farmer

ทิศทางของตลาดอาหารทางด้านสินค้าเกษตรใน

ปัจจุบัน และอนาคต มีทิศทางการตลาดเป็นอย่างไร?

 เริม่จากดูสถานการณ์ของประชากรของประเทศไทย  

และประชากรโลก ทิศทางของอาหารในอนาคตจะต้อง

เป็นอาหารที่ตอบสนองผู้บริโภคแบบมุ่งเป้า ยกตัวอย่าง

เช่น อาหารส�าหรับทารกเกิดใหม่ที่ทานเข้าไป เสริมเรื่อง

การพัฒนาของสมอง และร่างกาย หรือเด็กวัยรุ่นควรกิน

อาหารทีจ่ะไปเสริมด้านสมอง รวมทัง้อาหารเสริมส�าหรบั

ผู้อาวุโส ซึ่งประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมอาวุโส และ

อีกกลุ่มท่ีส�าคัญคือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ป่วยจากโรคภัย

ต่างๆ เช่น ผู้บริโภคที่เป็นโรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน  

โรคความดัน และโรงมะเร็ง จะต้องได้รับการบริโภค

อาหารที่จะลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ เหล่านี้
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 ถ้าสมมติว่าในอนาคตสังคมของประเทศไทย และ

สงัคมของโลกเป็นสงัคมของผูส้งูวยั เพราะฉะนัน้การผลติ 

อาหารส�าหรับผู้สูงวัย ควรลดความเค็ม ลดความหวาน  

ลดไขมนั และลดอาหารทีเ่ป็นเนือ้สตัว์ทีผ่่านกระบวนการ 

ปิ้งย่าง ดังนั้นอาหารในอนาคตก็จะต้องมุ่งเน้นในอาหาร 

ทีเ่ป็นโปรตนีต�า่ ผกัและผลไม้กต้็องพฒันาแปรรูปผักและ 

ผลไม้ที่สามารถจะเคี้ยวหรือขบเคี้ยวได้ง่าย เช่น หน่อไม้  

มาท�าเป็นหน่อไม้โป๊ว หน่อไม้หยอง หรอืถัว่เขยีว ถัว่เหลือง  

มาท�าเป็น น�า้ถ่ัวเขียว น�า้ถ่ัวเหลอืง รวมท้ังในอนาคตมกีาร 

พัฒนาอาหารในรปูแบบใหม่ๆ เช่น ไก่ท่ีมสีารก่อยรูกิต�า่ ท�าให้ 

ผู้บริโภคไก่ต่อไปไม่ต้องกลัวเป็นโรคเก๊า หรือผู้บริโภคที่

สนใจทานเนื้อ อาจมีการปรุงแต่งให้เนื้อย่อยได้ง่าย เคี้ยว 

ได้ง่าย น่ันคือ อาหารในอนาคตต้องเป็นอาหารแบบ 

มุ่งเป้าเฉพาะผู้บริโภคค่อนข้างชัดเจน ทิศทางอาหารใน 

อนาคต ผูบ้รโิภคในแต่ละวยักจ็ะสามารถเลอืกทานอาหาร

ตามความเหมาะสมต่อวัยของตัวเองได้

จุดเด่นหรือทิศทางของสถาบันอาหารฯ ในอนาคต 

มีทิศทางอย่างไร? เพื่อตอบสนองโจทย์ของประเทศ

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก็คือ 

ต้องค้นคว้าวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง  

ง่ายต่อการบรโิภค และจะสามารถแข่งขนัในตลาดได้ การ

ค้นคว้าวิจัยก็จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่จะมีอาย ุ

การรักษาได้นาน เรียกว่า Shelf life ได้นาน และช่วยให ้

เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แทนที่จะขายผลิตภัณฑ์สด 

ดังนั้น สถาบันฯ มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยในการสร้าง

มลูค่าเพิม่ในการผลติอาหารทีใ่ห้ม ีShelf life ได้นานขึน้  

และก็ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น นี่ก็คือ “หลัก

การของสถาบันฯในการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ในอนาคต”
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เช็กให้ชัวร์ : เงินฝากพ่วงประกัน
พนิดา มูลพฤกษ์

ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ออมเงินระยะยาวแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มอีกด้วย

ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่ผสมผสานกันเหมือนเลือกแฟนใจดี  

แถมชอบดูแลเราอีกด้วย ทั้งนี้หากคุณไม่คุ ้นเคยกับ 

ประกันชีวิต ขอสรุปคุณลักษณะของประกันชี วิต 

แบบง่าย ๆ ดังนี้

 (1) ผลตอบแทน ถ้าคุณเสียชีวิต (ตามเงื่อนไข

สญัญา) บรษิทัประกันจะจ่ายเงนิตามวงเงนิคุม้ครอง หรอื

ถ้าคุณอยู่จนครบก�าหนดสัญญา ก็จะได้เงินคืนพร้อมผล

ตอบแทน 

 (2) เงื่อนไขการฝาก ต้องคงเงินไว้จนกว่าจะครบ 

ก�าหนดสัญญา และต้องช�าระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง

 (3) เบีย้ประกนัท่ีจ่ายสามารถน�ามาลดหย่อนภาษี

ได้ (ระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 10 ปี) และ 

 (4) การขอรับเงินคืนก่อนระยะเวลาตามสัญญา 

สามารถท�าได้ด้วยการยกเลิกประกัน แต่จะได้เงินคืน

เฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะน้อยกว่าค่าเบี้ย

ประกนัทีคุ่ณจ่ายไปเพราะช่วงแรกทางบรษิทัประกนั มค่ีา

ใช้จ่ายในการคุ้มครองความเสี่ยงค่อนข้างสูง เช่น ค่าออก

กรมธรรม์ ค่าตรวจสขุภาพ ค่าบ�าเหนจ็ตวัแทนประกนัชีวติ

ดังนั้นหากยกเลิกในปีแรก ๆ ก็จะได้รับเงินคืนน้อยกว่า 

ปีหลัง ทั้งนี้ หากคุณพบว่ายังไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

ควรให้พนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้า 

ประกันชีวิตจากคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ 

ประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงโดยปกตจิะมบีตัรประจ�าตวั 

หรอืป้ายแสดงให้เห็นชดัเจนโดยตอนรบัฟังค�าอธบิายจาก

พนักงานดังกล่าวให้คุณคิดถึงคาถา 4 ค�าจ�าง่ายๆ ว่าเขา

จะต้อง “ไม่บังคับ ไม่หลอก ไม่รบกวน เปิดเผยโปร่งใส” 

ขอยกตัวอย่าง คือ 

 เคยเกดิค�าถามในใจคณุก่อนจะจ่ายเงนิเพือ่ซ้ือของ

สักชิ้นบ้างไหมคะ ว่าจริง ๆ แล้วของสิ่งนั้นเหมาะกับเรา

ไหม จะซื้อไหวไหม ยี่ห้อไหนดี ถ้าใช้แล้วแพ้ ไม่พอดี ใส่

ไม่ได้ จะท�าอย่างไร โดยเฉพาะการเลือกของที่มี “เร่ือง

ต้องรู้”มากมายที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น สินค้าหรือ

บริการทางการเงิน ถ้าคุณรู้สึกว่าการเลือกสินค้าหรือ

บริการทางการเงินเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและท�าให้คุณ

ประหม่าหรอืไม่กล้าถามคนทีช่วนคณุซือ้หรอืสมคัร ขอให้ 

ลองจินตนาการว่าการเลือกซือ้ผลติภัณฑ์ทางการเงินกไ็ม่

ต่างจากเวลาคุณเลือกใครสักคนมาเป็นคนรู้ใจนั่นแหละ

ค่ะ การเลือกคนมาเป็นคนรู้ใจส่วนใหญ่แล้วทุกคนคง 

มีเทคนิคพื้นฐานคล้าย ๆ  กัน เช่น ถ้าเป็นผู้หญิง ต้องบอก

กบัตวัเองไว้ก่อนว่าแม้เราไม่สวย แต่เราก ็“เลอืกได้”ก่อน

เลอืกกต้็องเข้าใจตวัเอง และ “ก�าหนดสเปกท่ีต้องการ”ให้

ได้เสียก่อน ค่อยไป”ส่องดูตัวเลือก” ที่มีอยู่และสืบข้อมูล

เพื่อ “เปรียบเทียบคุณสมบัติ” ว่าตรงกับสเปกเราหรือไม่  

หากมองรอบกายแล้วเลือกไม่ถูก อาจต้องหาผู้เชี่ยวชาญ 

(ที่ได้ใบอนุญาต) เป็นผู้แนะน�าเมื่อได้ตัวเลือกแล้วก่อน 

ตกล่องปล่องชิน้ ต้องถามใจตวัเองและส�ารวจความพร้อม

ของตนว่าพร้อมท่ีจะท�าตามเงื่อนไข และ”ไปกันได้รอด

หรอืไม่” นอกจากนีเ้ราต้องตระหนกัว่าถึงแม้ใครจะแนะน�า 

ว่าคน ๆ นี้ดีอย่างไรหากไม่ตรงกับสเปกที่คุณวางไว้แล้ว”

ก่อน say Yes คุณมีสิทธิปฏิเสธ”ไม่เลือกได้เช่นกัน ในแง ่

ของการลงทุน มีตัวเลือกที่ Hot และโดดเด่นในตลาด 

ขณะนี้คือการเอาเงินฝากและประกันชีวิตมาขายคู่กัน 

พร้อมเสนอสิทธิประโยชน์แบบพิเศษ เช่น การฝากเงินที่

ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษหากซื้อประกันชีวิตด้วย หากเรา

ต้องการซือ้ประกนัชวีติอยูแ่ล้ว Promotion นีจ้ะดี เพราะ

นอกจากจะได้ลดภาษี ได้ความคุ้มครอง และมีโปรแกรม 
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 1) ไม่บังคับหากคุณคิดแล้ว ต้องการแค่เงินฝาก 

ก็ห้ามให้เขาบังคับให้คุณท�าประกันด้วย 

 2) ไม่หลอกให้เข้าใจผดิ เช่น หลอกว่าประกนัชวีติ

คอืเงนิฝาก (ประกันคอืสิง่ท่ีด ีถ้าคนซือ้เข้าใจและต้องการ) 

 3) ไม่รบกวนสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น หาก

มกีารขายทางโทรศพัท์แล้วคณุแจ้งว่าไม่ต้องการซือ้บรษิทั

ควรน�าชื่อและเบอร์โทรของคุณออกจากข้อมูลการเสนอ

ขายทางโทรศัพท์ทันที และ 

 4) พนักงานต้องให้ข้อมูลแบบเปิดเผยโปร่งใส  

เช่น บอกทั้งข้อมูลส่วนที่เป็นประโยชน์และ ข้อควรระวัง

ที่อาจจ�ากัดสิทธิคุณในอนาคต ทั้งนี้ หากเกิดปัญหา เช่น 

การขายของพนักงานไม่เป็นไปตามคาถาข้างต้น ขอแนะน�า 

ให้คุณติดต่อ call center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่หากไม่ได้รับการ

แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือภายในระยะเวลามาตรฐาน

การให้บริการที่สถาบันการเงินประกาศไว้

(https://www.1213.or.th 

	 ♦	 สื่อและโปรแกรมค�านวณ

	 ♦	 ตารางแสดงระยะเวลาการให้บริการทาง 

การเงิน (SLA) ) ให้คุณติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงิน โทร 1213 หรือ www.1213.or.th เพื่อช่วย

กันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้การบริการเป็นไปตาม

คาถา 4 ค�า จ�าง่ายๆ “ไม่บังคับ ไม่หลอก ไม่รบกวน  

เปิดเผยโปร่งใส” นะคะ อย่าลืมนะคะแม้เราไม่สวย (ไม่

หล่อ) แต่เราก็ “มีสิทธิเลือก”และ “มีสิทธิปฏิเสธ”
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 การซื้อขายทุเรียนในปัจจุบัน ถ้าผู้บริโภคหรือ

ผู้ขายทุเรียนต้องการเนื้อทุเรียนที่เหมาะสมส�าหรับการ 

รับประทานนั้น จะต้องตรวจสอบผลทุเรียนให้ดีก่อน  

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะดูว่าทุเรียนสุก แก่ หรืออ่อนนั้นจะ

ใช้วิธีเคาะหรือสังเกตจากลักษณะภายนอกของทุเรียน  

ถือเป็นความช�านาญหรือความสามารถเฉพาะบุคคล  

แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดได้ ส�าหรับในวงวิชาการ จะใช้

ใครขายทุเรียน ยกมือขึ้น
นวตักรรมเกษตรล่าสุด “เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพทุเรียน” อ่อน แก่ สกุ รู้ผลในเสีย้ววนิาที

       ผศ.ดร.รณฤทธิ ์ฤทธริณ จากภาควชิาวศิวกรรม

การอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ประสบความส�าเร็จ

ในการคดิค้นและพฒันา “เทคโนโลยอีนิฟราเรดย่านใกล้”  

ส�าหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียนว่ามีระดับความสุก 

แก่ อ่อนมากน้อยเพยีงใด คุณภาพทเุรยีนตรงกบัทีต้่องการ

บริโภคหรือไม่ ลักษณะของเคร่ืองตรวจวัดมีขนาดเล็ก  

ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ใช้พลงังานจากแบตเตอรี ่วดัการ 

ดูดกลืนพลังงานแสงอินฟราเรดย่านใกล้ของทุเรียน  

ระดับความสุกแก่ของทุเรียนเป็นตัวก�าหนดค่าน�้าหนัก 

เนื้อแห้งหรือที่เรียกว่าค่า dry matter ซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3-2013 เช่น ทุเรียนพันธุ์

ชะนมีค่ีาน�า้หนกัเนือ้แห้งของผลทเุรยีนทีม่รีะดบัความสุก

เหมาะสมกับบริโภคมากกว่า 32 % แต่ว่าการจะรู้ค่าที่ว่า

นีไ้ด้ ต้องท�าลายตัวอย่างทเุรียนทีน่�ามาตรวจ อกีทัง้ใช้เวลา

ในการอบเพื่อหาค่าน�้าหนักเนื้อแห้งได้ เป็นต้น

จากนั้น ค่าการดูดกลืนจะถูกประมวลผลเป็นค่าน�้าหนัก

เนือ้แห้งอย่างรวดเรว็ภายในเพยีงเสีย้ววินาท ีมีจอแสดงผล 

เป็นค่าน�้าหนักแห้ง ผลที่วิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องนี้มีความ

ถูกต้องแม่นย�าสูง ที่ส�าคัญ ไม่ต้องท�าลายตัวอย่างทุเรียน

แบบเดียวกับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติที่ใช้วิธีการอบ 

ซึ่งต้องท�าลายตัวอย่าง ผู้ประกอบการเกษตรสามารถน�า 

ไปใช้งานได้ไม่ยากและมีราคาไม่สูงเกินไป ท�าให้การขาย 

ทุเรียนถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น
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   ที่มาที่ไปของของการผลิตเครื่องวิเคราะห์

คณุภาพทเุรยีนน้ัน จะใช้หลกัการของเทคโนโลยอีนิฟราเรด 

ย่านใกล้ สามารถวิเคราะห์ตัวน�้าหนักเนื้อแห้งที่อยู่ใน 

ทุเรียนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องท�าลายตัวอย่างทุเรียน 

วิธีการใช้งานก็เพียงแค่น�าหัววัดของเคร่ือง (ตามภาพ) 

แนบที่บริเวณเปลือกของทุเรียนในต�าแหน่งที่ต้องการวัด 

ค่าน�้าหนักเนื้อแห้ง (ค่า dry matter) จากนั้น กดสวิทซ ์

ยงิค่า dry matter จะแสดงผลบนหน้าจอเพยีงเสีย้ววนิาที 

เช่น ถ้าแสดงค่า 28.50 แสดงผลทเุรยีนยงัดบิหรอืมรีะดบั 

ความสกุไม่เหมาะส�าหรบัการบรโิภค แต่ถ้าค่าน�า้หนกั dry 

matter เท่ากับ 32.28 แสดงว่า ทุเรยีนลกูน้ีเหมาะส�าหรบั 

การบริโภค เป็นต้น โดยปกติค่าน�้าหนักเนื้อแห้งของ 

ทุเรียนหมอนทองและชะนีจะมีค ่าน�้าหนักเน้ือแห้ง 

ไม่ต�่ากว่า 32% พวงมณี 30 % และกระดุม 27%

 เครี่องวัดคุณภาพทุเรียนโดยใช้ “เทคโนโลยี

อินฟราเรดย่านใกล้” เหมาะส�าหรับเจ้าของสวนทุเรียน 

ผู้ส่งออกทุเรียน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนรายย่อยทั่วไป 

เครื่องน้ีที่จะช่วยแก้ปัญหาการจ�าหน่ายทุเรียนที่ไม่ได ้

คุณภาพหรือปัญหาการน�าทุเรียนอ่อนออกมาจ�าหน่าย 

ในท้องตลาดอย่างที่เป็นข่าว

 ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน 

 โทรศัพท์ 085 9171017
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 ดร.วฑิรูย์ สมิะโชคด ีนายกสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน ความว่า

 โครงการน้ีเป็นโครงการ” ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปัน

ความรู้สู่สังคม” ของ ส.มก. มีเจตนารมณ์จัดกิจกรรมเสวนา

เผยแพร่ความรู้ทุกเดือน เพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคม และหา

ทางออกให้กบัปัญหาต่างๆ ต้องถอืว่าปัญหาน�า้ขาดแคลนเป็น

ปัญหาใหญ่ระดับชาติท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจทั้งระบบและก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ ดังนั้น ส.มก.

จึงได้จัดเสวนาในโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความรู้สู่

สงัคม” ในหวัข้อ “กระบวนการจัดการแก้ปัญหาน�า้ขาดแคลน” 

โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อ�านวยการโครงการวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และรศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องน�้า 

อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้น�าการ

เสวนาในครั้งนี้ ซึ่ง ส.มก. หวังว่าจะสามารถรวบรวมแนวคิด

และความเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้และเสนอ

แนวทางแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้

บรรลุเป้าหมายได้

ส.มก.จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง
“กระบวนการจัดการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลน”

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมพิรุณ ชั้น 2 อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล (ผู้ด�าเนินรายการ) :

 ในเบื้องต้นจะเป็นการน�าเสนอแนวความคิดจาก

วิทยากรและช่วงหลังจะเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องที่เข้าร่วม

เสวนา ซึง่แบ่งออกเป็น ผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบัน�า้จากกระทรวง

ต่างๆ, นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ที่ปรึกษา

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สื่อมวลชน และ

ส่วนอื่นๆได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา :

 ก่อนหน้าท่ี ส.มก.จะหารอืกนัว่าจะหยบิยกประเดน็เพือ่

เสนอแนวทางเรื่องขาดแคลนน�้า โดยมีหัวข้อในการจัดเสวนา

คือ “กระบวนการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลน” โดยจะน�าเสนอ

แนวคิดของ ท่านอาจารย์ ปราโมทย์ ไม้กลัด โดยท่านมองว่า

ปัญหาน�้าขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ และได้ให้ค�าจ�ากัดความ

ค�าว่า “ภัยแล้ง” ว่าเกิดจากการขาดแคลนน�้าในพื้นที่ใดพื้นที่

หนึง่มาเป็นเวลานาน อาจเกดิจากฝนแล้งหรอืฝนทิง้ช่วง ท�าให้

เกดิผลกระทบโดยตรงกบัคน พชื สตัว์ โดยการประกาศภยัแล้ง

มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั แต่กรมพฒันาทีด่นิ

เรียกว่า พื้นที่แล้งซ�้าซาก แต่ไม่อยากให้คิดว่าเป็นภัย ให้เรียก

ว่าความแห้งแล้งหรือขาดแคลนน�้าจะดีกว่า

 โดยในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตมีการพัฒนาแก้

ปัญหาภยัแล้งโดยใช้วิธีการต่างๆ และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไป

ด�าเนินการ เช่น หาแหล่งน�้าเพื่อเป็นน�า้ต้นทุน โครงการอ่าง

เก็บน�้า เขื่อน ฝายทดน�้า เขื่อนระบายน�้า โครงการสูบน�้าต่างๆ 

งานขุดลอกหนองบึงหรืองานสระเก็บน�้า ท่านปราโมย์บอกว่า

โครงการต่างๆนีม้ข้ีอจ�ากดัเรือ่งแหล่งน�า้และสภาพภมูปิระเทศ 

เช่น ไม่มีน�้าไหล ไม่มีแหล่งน�้า อ่างเก็บน�้าหาสถานที่ก่อสร้าง   

ยากขึน้ เป็นต้น ซึง่งานทัง้หมดทีด่�าเนนิการโดยภาครฐั ถ้าเป็น

งานขนาดเล็กจะได้ถ่ายโอนไปให้กับองค์การบริหารส่วนท้อง

ถิ่นด�าเนินการ ทั้งก่อสร้าง พัฒนาและดูแล โดยขนาดเล็กที่สุด

คือสระเก็บน�้า ซึ่งขอเพิ่มเติมข้อมูลว่าแหล่งน�้าแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือ 1.แหล่งน�้าส่วนบุคคล กับ 2.แหล่งน�้าสาธารณะ ใน
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ที่นี้จะเน้นพูดถึงแหล่งน�้าสาธารณะเป็นส�าคัญ โดยทั้งหมดจะ

เหน็ได้ว่าเป็นการพฒันาน�า้ผิวดนิเป็นหลกั ปัจจุบนัยทุธศาสตร์ 

น�้าตื้นคือ 12 ปี และก�าลังขยายให้เท่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

และโครงการขนาดกลางได้ถกูบรรจุแล้วระดบัหนึง่ ส่วนทีข่าด

น้ันเกิดเพราะพืน้ทีอ่ยูใ่นเขตชลประทาน 20 % เหลอือกี 80 %  

ที่ยังคงขาดอยู่ ซึ่งเป็นแหล่งน�้าระดับชุมชน 

 ที่ส�าคัญคือต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน�้า  

“สร้างสระเก็บน�้าโดยชุมชน เพื่อชุมชน” มีชุมชนเป็นผู้มี

บทบาทขับเคลื่อนทุกขั้นตอน มีการจัดการน�้าโดยต้องจัดตั้ง

องค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านร่วมกันท�างานให้

ชุมชนอย่างต่อเน่ือง ตามหลักการพึ่งพาตัวเองเพื่อแก้ปัญหา

อย่างยั่งยืน มีหลักส�าคัญคือ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ

ผู้คนในชุมชน โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์ จะกลายเป็นการ

สร้างสระเกบ็น�า้โดยชมุชน ใช้ประโยชน์โดยคนในชมุชน มกีาร

ด�าเนินงานโดยอาศัยพลังของคนในชุมชน ซึ่งหากในการสร้าง

สระเก็บน�้าชุมชนจ�าเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายเรื่องที่ดินนั้น 

ควรของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือทุก

ครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์จากสระน�้าร่วมกันบริจาคเงินหรือ

น�าเงนิทีไ่ด้จากการขายดนิท้ังหมดมาเป็นเงนิชดเชยค่าทีด่นิ แต่

การเบกิงบประมาณจากรฐับาลมาจ่ายอาจไม่ง่ายนกั จึงควรน�า 

เงนิทีไ่ด้จากการขายดนิไปจ่ายจะดกีว่า ตวัอย่างเช่น สระเก็บน�า้ 

พระรามเก้า เป็นตัวอย่างของการน�าเงินท่ีได้จากการขายดิน 

มาใช้ในการจ่ายค่าชดเชย จึงท�าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

ซึง่ยทุธศาสตร์นีเ้สนอข้ึนเพือ่ใช้แก้ปัญหาโดยชมุชน เพือ่ชมุชน  

มีการสร้างกระบวนการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า

โดยใช้สระน�้าชุมชน

ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว : 

 กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาน�้าขาดแคลนนั้น 

ตปีระเดน็ว่าควรแก้ไขอย่างไร โดยมแีนวคดิไม่ต่างจากแนวคดิ

ของท่านอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด ซึ่งมีข้อสังเกตคือ                          

 ประเด็นที ่1 คอื สาเหตหุนึง่ทีท่�าให้น�า้ขาดแคลน เพราะ

น�า้ระเหยทีผ่วิ ยิง่พืน้ผวิมากเท่าไหร่น�า้ยิง่ระเหยมากเท่านัน้ ดงัน้ัน

จึงต้องขุดให้ลึกและกว้างมากกว่าเดิมจะท�าให้น�้าระเหยน้อย 

 ประเด็นที่ 2 คือ ในน�้ามีเกลือเยอะ ซึ่งจะท�าให้น�้าขุ่น 

เพราะค่า pH ไม่ถึง 9 

 ประเด็นที่ 3 คือ ดินไม่ปลอดภัย

 ประเด็นที่ 4 คือ การให้ชุมชนร่วมกันท�างานอาจเกิด

ขึ้นได้ยากเพราะตอนนี้สภาพสังคมเปลี่ยนไป

 ดังนั้นจึงขอเสนอแนวคิดว่า ในขั้นแรกควรรู้ว่าค�าว่า 

“ขาดแคลน” นัน้ มกีารขาดแคลนในปรมิาณเท่าไหร่ โดยชุมชน

ต้องบอกได้ด้วยตวัเอง ในส่วนของกระบวนการน้ันจะมรีปูแบบ

ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี ท่ีส�าคัญคือการจัดการน�้าต้อง

เกบ็น�า้ไว้ในดิน เพราะน�า้ออกมาจากดนิ แต่สภาพปัจจบุนันีไ้ม่

 นอกจากนี้อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด ยังได้ให้ค�าจ�ากัด

ความของ “สระเก็บน�้า” ว่าเป็นแหล่งเก็บน�้าฝน น�้าท่า หรือ

น�้าไหลมาจากดิน ท้ังนี้โดยขุดดินเป็นสระเพื่อเก็บกักน�้า มี

ความยาว กว้าง ลึก ตามปริมาณน�้าท่ีกักเก็บและสามารถ

สร้างได้ในเกือบทุกสภาพภูมิประเทศ ยกเว้นบริเวณสันเนิน มี

ประโยชน์ในการเป็นแหล่งน�า้อุปโภคบริโภค เลีย้งสตัว์ ปลกูพชื

ผัก ช่วยแก้ภัยแล้งของหมูบ้่านและชมุชนได้ โดยในทางเทคนคิ

สามารถท�าได้ 4 แบบ ซึ่งเลือกสร้างได้ตามความแตกต่างของ

สภาพภูมิประเทศ ได้แก่

 1. สระเก็บน�้าที่มีความลาดเอียง สร้างได้ที่บริเวณ 

ใต้เนิน ไม่ใช่สันเนิน

 2. สระเก็บน�้าแบบรับน�้านองได้ สร้างได้บริเวณ 

ที่ราบลุ่มที่มีน�้าท่วมเป็นประจ�า

 3. สระเก็บน�้าโดยผันน�้าจากล�าน�้าธรรมชาติข้างเคียง

 4. สระเก็บน�้าที่ใช้น�้าใต้ดิน

 ซ่ึงเทคนิคคือ ถ้าพื้นที่ลาดเอียงให้ใช้แบบที่ 1 กับ 2  

ก้นสระอยู่ลึกใต้ดินประมาณ 1.5 เมตร โดยดินที่ขุดจากสระ 

ใช้ท�าคันรอบสระ และสามารถน�าดินไปขายได้ จากนั้นควร 

ปลกูหญ้าเพือ่ป้องกันการกัดเซาะ ในส่วนของความจขุึน้อยูก่บั 

ความต้องการและปรมิาณทีจ่ะใช้งาน โดยควรสามารถใช้เกบ็น�า้ 

ได้ในฤดูแล้ง 6 เดือน และมีสูตรในการค�านวณเพื่อกันระเหย 
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สามารถท�าได้เหมอืนสมยัก่อน เพราะดนิไม่เก็บน�า้ การจดัการ

น�้าที่ยั่งยืนคือ ต้องท�าให้ดินเก็บน�้าได้ดี การขุดสระแต่ละครั้ง

จึงต้องคิดดีๆ สระที่ขุดนั้นต้องให้น�้าถึงชุมชน ในหน้าแล้งก็

ต้องเติมน�้าเพื่อให้ชุมชนมีน�้าใช้ แต่เมื่อถึงหน้าฝนจะมีปัญหา

คือเชื้อโรคที่ไปสะสมในน�้าหรือที่ตะกอนและถ้ายิ่งเลี้ยงปลาก็

ยิ่งเกิดเชื้อโรคได้เช่นกัน ซึ่งการจัดการน�้าแบบต้นน�้า กลางน�้า 

ปลายน�้านั้นต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยกันดูแล

เพื่อให้ระบบน�้าในอนาคตดีกว่านี้

 ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบของแหล่งเก็บน�้าตามแนวคิด

ของอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด โดยทั้งนี้มีการเสนอความเห็น

เพิ่มเติมจาก ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ได้ว่า

 1. แบบทีเ่กดิจากพ้ืนทีต่่างระดบัในชมุชนหรือหมู่บ้าน 

ไม่ควรท�าที่ท้ายหมู่บ้านเพราะของเสียจะไหลไปรวมกันใน

แหล่งเก็บน�้า

 2. แบบที่เป็นพื้นที่น�้านองหรือพื้นที่ชุ่มน�้า ควรปรับ

พื้นที่และน�้าพืชน�้าลงไปช่วยก�าจัดน�้าเสีย

 3. แบบทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กล้แม่น�า้ล�าคลองและใช้วธิผีนั

น�า้จากแหล่งน�า้ไปสูแ่หล่งเกบ็น�า้ ซึง่แบบนีอ้าจก่อให้เกดิปัญหา

น�้าท่วมได้ เน่ืองจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้น�้าธรรมชาติในปัจจุบันนั้น

กลายเป็นอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยไปหมดแล้ว ดังน้ัน

จึงท�าให้ไม่มีพื้นที่ไว้เก็บน�้าที่ได้มาจากแหล่งน�้าธรรมชาติ

 4. แบบทีเ่ป็นบ่อน�า้ตืน้ ลกัษณะแบบนีถ้้าไม่ระมดัระวงั

อาจมีสารที่ท�าให้ดินมีสภาพความเป็นกรดสูงซึ่งจะก่อให้เกิด

ปัญหาตามมาได้

ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว :

 รัฐบาลมีนโยบายการน�าน�้าเสียจากโรงงานผลิตอาหาร

มาใช้ในการท�าการเกษตร ซึง่มีวิธีทีส่ามารถท�าให้ใช้ได้จริงและ

ในขณะนี้ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา

จิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อ�านวยการส�านักส่วนพัฒนาแหล่งน�้า

กรมชลประทาน :

 พื้นที่เกษตรนอกเขตที่ยังมีปัญหาขาดแคลนน�้าอยู่มี

เป็นจ�านวนมาก ถ้ามีการน�าแนวคิดสระน�้าชุมชนนี้มาใช้ใน

การแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการท่ีชัดเจนว่าสามารถด�าเนินได้

สอดคล้องกับการด�าเนินการของแต่ละพื้นที่ โดยภาพรวมคือ 

ส่วนต้นน�้าเก็บน�้าได้เยอะๆ ส่วนกลางน�้าก็พัฒนาแหล่งน�้าที่

สนบัสนนุภาคการผลติและอปุโภคบรโิภค ส่วนปลายน�า้คือดงึ

น�้าเสียมาใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งแนวคิดเหล่านี้

สามารถน�าไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาน�้าและจัดการน�้า

โดยเฉพาะเสนอในการปฏิรูปน�้าของประเทศ

ฉวี วงศประสิทธิพร ผู้อ�านวยการส�านักส่วนวิศวกรรมน�้า

ชลประทาน :

 ถ้ามีการท�าสระน�า้ในไร่นา สามารถคดิได้ 2 อย่างคอื ลด 

Demand ลง หรือไม่ก็เพิ่มน�้าต้นทุนภายใน การท�าสระน�้าอยู่

ในหมูบ้่านเป็นการบรหิารความเสีย่งคือ เป็นการลดความเสีย่ง

ทีน่�า้จะไม่พอใช้และยงัเป็นการหาต้นทนุส�ารองนอกเหนอืจาก

การประหยดัน�า้ แต่อกีมมุหนึง่คอืมคี�าถามว่าท�าไมชาวบ้านจงึ

ไม่ค่อยท�า ซึ่งเนื่องมาจากชาวบ้านใช้น�้าในการอุปโภคบริโภค 

ถ้าน�า้ใต้ดนิไม่พอถึงจะมาใช้น�า้ในฝาย เพราะต้องเดนิไกล และ

เนื่องจากภาคอีสานมีป่าน้อยท�าให้มีน�้าที่มาเติมน้อยเช่นกัน 

แต่กรมชลประทานมองว่าในหน้าแล้งการใช้น�้าในการอุปโภค

บริโภคหากใช้น�้าใต้ดินหรือน�้าจากสระน่าจะเพียงพอ หากใช้

คนละ 200 ลิตรต่อวัน คิดรวมๆแล้วก็ใช้วันละ 1 คิว 1 เดือน

เท่ากับ 30 คิว และ 6 เดือนก็เท่ากับ 180 คิว สระน�้าจึงน่าจะ

พออปุโภคบรโิภค หากหมูบ้่านทีม่สีระน�า้อยูไ่กลมคีวามจ�าเป็น

ต้องไปตักน�้าก็นิยมใช้น�้าใต้ดินที่เดินท่อสูบน�้าขึ้นมาใช้แต่ยัง

คงขาดน�้าใช้อยู่ และหากคิดถึงการประกอบอาชีพ เช่น ปลูก

ข้าว ซึง่ใช้น�า้ 1,500 ลกูบาศก์เมตร ต่อ 1 ฤด ูต่อ 1 ไร่ หากเป็น

ผักหรือพืชไร่ ใน 1 ฤดู 1 ไร่ ใช้ประมาณ 1,120 ลูกบาศก์เมตร  

ซึ่งในการขุดสระ 1 ไร่ จะได้น�้า 2,900 ลูกบาศก์เมตร สามารถ

น�าไปเพราะปลูกได้ประมาณ 2 ไร่ จึงเป็นเหตุให้น�้าขาด แต่

ถ้าขุดสระในที่ลุ่ม ท�าให้มีน�้ามาเติม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับท�าเล

ของการขุดสระด้วย จึงน่าจะช่วยลดความเสี่ยงและสนองต่อ

ความต้องการพื้นฐานคืออุปโภคบริโภคได้ ส่วนการเพาะปลูก

นั้นก็ขึ้นอยู่กับท�าเล

_17-0639 ����� 1-42 (5).indd   38 8/16/60 BE   2:03 PM



www.ku-alumni.org

39

ปิยกุล สุขโข ตัวแทนผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

กรมชลประทาน :

 ความชดัเจนของปัญหาการขาดแคลนน�า้นัน้มปัีญหาที่

ส�าคัญคือ พื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าซ�้าซาก 7,490 หมู่บ้าน จุดนั้นมี

ศกัยภาพและบริบทของแต่ละพืน้ทีต่่างกัน ความต้องการทีแ่ท้

จริงของชุมชนหมู่บ้านก็ต่างกันและปัญหาที่แท้จริงของจุดๆ

น้ันก็ต่างกัน ตอนนี้องค์ความรู้มีครบหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะ

สามารถเข้าถึงบริบทของจุดนั้นจริงหรือไม่ นั่นคือปัญหาใหญ่ 

จึงมองว่าถ้าอยากแก้ปัญหาต้องโฟกัสไปที่ขาดแคลนน�้าไม่ใช้

พื้นที่ที่พอจะมีน�้าให้จัดสรรได้ ก็คงต้องเริ่มต้นจากปัญหาที่แท้

จริงว่าคืออะไร 

 หากลองยกตวัอย่างของแต่ละบรบิทของกลุม่พืน้ท่ีและ

วิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือไม่ ศักยภาพเป็นอย่างไร 

และยังมองว่าพืน้ทีท่ีพ่ฒันาแหล่งน�า้บางทีกไ็ม่มข้ีอจ�ากดัอะไร

และสามารถพัฒนาได้ สามารถชักน�้ามาได้ สามารถใช้องค์

ความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้ได้เยอะอยู่แล้ว เพียงแค่เราเข้าไป

ไม่ถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิเท่านัน้เอง ปัญหาส�าคญัคอืชมุชนมคีวาม

ต้องการจริงหรือไม่ อยากแก้ปัญหาหรือไม่ และออกมาสร้าง

การมส่ีวนร่วมหรอืไม่ สิง่นีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญัเพราะความร่วมมือ

ของชาวบ้านพฒันาได้ยาก แล้วเราจะท�าอย่างไรให้มกีารสร้าง

ความร่วมมือ เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่ามีวิธีแก้ มีแนวทางอย่างไร 

และกระบวนการศึกษาก็มีส่วนส�าคัญว่ามีกระบวนการเป็น

อย่างไร มกีารด�าเนนิการอย่างไร เมือ่จัดกลุ่มของปัญหาได้แล้ว

จะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มจากการศึกษา จัดกลุ่ม น�ามาวิเคราะห์

ปัญหาและหาทางแก้ไข นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มันเป็นเรื่องเฉพาะ

และต้องมาจากจุดนั้นจึงจะเป็นองค์ความรู้รวมของประเทศ 

เพราะฉะนั้นคนที่จะ planning คือใคร คนที่จะ organize คือ

ใคร เป็นสิง่ทีน่่าคดิเพราะเป็นเรือ่งของการมส่ีวนร่วมและน�ามา

ซึ่งการแก้ปัญหาโดยตรงและสามารถท�าให้หาน�้าได้เพียงพอ

ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ :

 ในส่วนของภาพรวมเวลามองปัญหาเรือ่งน�า้ขาดแคลน

คงมองโดดๆ ไม่ได้ เพราะว่าปัญหาในเชงิเทคนคิกม็ใีนเรือ่งของ

สระชุมชน ซึ่งจริงๆ แล้วทางเทคนิคไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

มากนักตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมา ส่วนกระบวนการแก้ไขก็มีการ

หาน�้าใต้ดิน น�้าผิวดิน ท�าสระเก็บน�้า ในเรื่องของน�้าอุปโภค

บริโภคในบางช่วงจ�าเป็นต้องน�าน�้ามาผสมกัน กระบวนการ

ด้านเทคนิคจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในเชิงการบริการ

จัดการคิดว่ามีหลายอย่างท่ีบริหารจัดการมานาน เช่น 

กรมชลประทานที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งที่

เราเข้าไปบริหารจัดการคือการใช้ทรัพยากร ฉะนั้นบางส่วน

เราได้มีการใช้ทรัพยากรไปพอสมควร ถ้าพูดถึงอ่างเก็บน�้า

นั้นมีหลากหลายขนาดมากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็น  

4,000 – 5,000 แห่งทั่วประเทศ เวลาเราไปพัฒนาเราก็ไปใช ้

พืน้ทีป่่า จะเหน็ว่าในการใช้ทรพัยากรจากมมุมองง่ายๆ มีตวัเลข 

เปลี่ยนไปคือลดลงไปประมาณ 15 เท่า จึงท�าให้การพัฒนา

แหล่งน�้าทางกรมชลประทานจึงต้องสร้างโครงการต่างๆ เพิ่ม

มากขึ้นหรือขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งหากมองในเรื่อง

ของชลประทานจริงๆ ชลประทานพัฒนาโดยใช้ระบบเดิมมา

พอสมควร คือเริ่มจากตัวอ่างเก็บน�้าใหญ่ๆแล้วมีระบบส่งน�้า 

ไป แต่ในปัจจุบันเรื่องของการบริหารจัดการภาพใหญ่มองว่า 

มปัีญหาในเรือ่ง Supply side เรากไ็ปมองในเรือ่งของ Demand  

side ซึ่งตรงนี้ยังไม่ค่อยมีการพัฒนา เพราะบางพื้นที่สามารถ

ไปขยายหรือไปท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด ตรงนี้ยังขาดไป มอง

ว่าตอนนีศ้าสตร์ทางชลประทานเริม่หายไป การบรหิารจดัการ 

ไปมองเร่ืองทรัพยากรน�้าซ่ึงการมองหาแหล่งน�้าเป็นศาสตร ์

ของการพัฒนาแหล่งน�้าแต่ขาดจากตัวชลประทาน 

 ซึ่งในมุมมอง มองว่าบ้านเราไม่ใช่ประเทศแห้งแล้งถ้า

เทียบกับบางประเทศอย่างอิสราเอล จึงมองว่าบางส่วนงาน

ด้านชลประทานแท้ๆ คือการให้น�้ากับพื้นที่ใช้น�้าให้มันน้อยลง

หรือหาอะไรที่เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งจริงๆ ถ้าเป็นต่างประเทศจะ

เห็นว่ามีพื้นที่ที่แห้งแล้งกว่าแต่เต็มไปด้วยสีเขียว ดังนั้นเราจึง

ต้องพฒันาตรงนีเ้พิม่ กรมชลประทานจงึต้องมามองว่าจะต้อง 

ปรับในเรื่องของภารกิจของหน่วยงานและฟังก์ชันของตัวเอง 

 ในเรื่องของชาวบ้านเป็นเร่ืองความเชื่อมต่อของ 

หน่วยงาน ในบางครัง้เราท�าวจิยัเยอะแต่ไม่ได้เอาไปใช้งาน ไม่ได้ 

เอาไปขยายผล และขอเสรมิว่าในการพฒันาชมุชน โดยชมุชน เพ่ือ 

ชุมชน มีคอนเซปต์หนึ่งคือต้องให้ความส�าคัญในกระบวนการ

มีส่วนร่วม จากปกติท่ีเราเป็นฝ่ายให้มาตลอด ยังไม่เคยปรับ

วิธีคิด เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการปรับความคิด ท�าจาก 

ล่างขึน้บน เช่น พรบ.น�า้ ฉบับของท่านอาจารยปราโมทย์ ไม้กลัด  

ส่วนหนึ่งเน้นไปที่เรื่องการไปสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน ซ่ึงตัวปัญหาในเชิงภาพใหญ่คือในแต่ละพื้นที ่

มีลักษณะเฉพาะของมัน ชาวบ้านในแต่ละท้องถ่ินจะรู้ว่าตรง

ส่วนไหนต้องท�าอย่างไร
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ผู้แทน ผู้อ�านวยการอุดม วิภาสไพสิฐ ผู้อ�านวยการส�านัก

วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน :

 มองว่าภัยแล้งอยู ่ที่ว ่าน�้ามีเท่าไหร่ การที่สามารถ

บริหารการใช้น�้าให้เพียงพอกับที่มีถือเป็นการบริหารจัดการ 

ที่ดี ประเด็นต่อมาคือมองว่า “โดยประชาชน เพื่อประชาชน” 

น่าจะเกิดได้ยากเพราะปัจจุบันองค์การรัฐต้องเข้าไปมี 

ส่วนร่วมกับประชาชนน่าจะได้ผลดีกว่า เช่น โครงการของ 

กรมพัฒนาที่ดินมีลักษณะของโครงการเป็นค�าขอจากท้องถ่ิน 

มาว่าต้องการอะไร มีทั้ง case ที่เป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที ่

ที่ประชาชนร่วมกันอุทิศ เพื่อขุดสระเก็บน�้าแต่ก็ต้องอาศัย 

หน่วยงานของรัฐไปด�าเนินการถึงจะประสบความส�าเร็จ

ศ.ดร.นพินธ์ ตัง้ธรรม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 

 ขอย้อนไปถึงเรื่องการขุดสระท�าให้สูญเสียน�้ามากขึ้น 

และในอนาคตโลกจะร้อนมากขึ้น สระน�้าที่ขุดไว้จะพอหรือ

ไม่ และพืชก็ต้องใช้น�้ามากกว่าที่เคยเป็น จึงคิดว่ามีไอเดียที่

ได้ยินจากเด็กปริญญาเอกคนหนึ่งที่เสนอมาว่าสร้างอ่างเก็บ

น�้าไว้ใต้ดิน พูดง่ายๆ คือ ปลูกข้าวไว้ข้างบนและต่อท่อไว้ข้าง

ล่าง เก็บน�้าในช่วงหน้าฝนไว้ใต้ท่อไม่ให้ระเหยและน�าน�้ามาใช้

ในช่วงท่ีจ�าเป็น เป็นสิง่หนึง่น่าลองคิดด ูเพราะชลประทานเป็น 

tradition เก่าๆ มามาก ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว การสร้างอ่าง

เก็บน�้าไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างเดียวได้แต่ต้องแก้หลายๆ

อย่าง จากการไปดูงานที่ญี่ปุ่นท�าให้เห็นว่าใช้ระบบท่อให้น�้า

โดยไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าขัง เป็นต้น อีกอันคือ ควรมีการจ่าย

ค่าน�้าบ้าง เพราะถึงเวลาที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้มากระตุ้น จึงน่าจะ

ต้องปรับเปลี่ยน ส่วนเรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องจ�าเป็น

และถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมมือกัน

อาจารย์ยุทธนา ตะลาลักษมณ์ :

 มีค�าถามว่าดินที่ขุดขึ้นมาเอาไปขายได้จริงหรือไม่ 

เพราะทราบมาว่าดินที่ขุดลอกมาเป็นของหลวงซึ่งขายไม่ได้ 

และเวลาไปขอพื้นที่ชาวบ้านเพื่อขุดสระ ชาวบ้านจะให้ที่เนิน 

ซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้ ส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต�าบลจะใช้

ขุดลอกหน้าฝายให้เป็นอ่างใหญ่ๆ เพื่อจะเก็บกักน�้าไว้ใช้ เป็น

แนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ และงบ อบต. ด้านแหล่งน�้าน้อยมาก 

ส่วนใหญ่จะเป็นงบขุดลอก ส่วนการขุดลอกมีปัญหาเรื่องที่ดิน 

เวลาขดุใช้ side slove 1:1 จะท�าให้พงัง่าย ตวัแหล่งน�า้จะเป็น

ปัญหาคือ คนที่ได้ประโยชน์จากสระหรือฝายจะเป็นคนท่ีอยู่

ใกล้ๆ ดังนั้นแนวคิดการขุดสระขนาดใหญ่จึงไม่ทั่วถึง แต่ถ้า

ขุดสระขนาดเล็กก็จะมีปัญหาเรื่องการะเหยเข้ามาเกี่ยวข้อง

รศ.ดร.ปรีชา ช้างขวัญยืน อดีตรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

  ประเด็นแรกคือ อากาศของโลกเปลี่ยน คือรูปแบบฝน

ในประเทศไทยเปล่ียนมาก มีฝนในจ�านวนวันลดลง ซึ่งคนใน

พื้นท่ีต้องเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ศึกษาว่าต้องปรับตัวอย่างไร

และแต่ละพืน้ท่ีไม่เหมือนกนั ท่ีส�าคญัคอืภาครฐัและผูเ้กีย่วข้อง

ต้องคิดเพราะความแปรปรวนมีสูงข้ึน ซึ่งท�าให้มีความเสี่ยง

มากขึ้น จึงต้องสอนให้ชุมชนรู้ว่า เขาต้องวางแผนเพื่อรองรับ

ความเสี่ยงด้วยการจะต้องไม่ท�าอะไรที่เป็นกิจกรรมเดียว เช่น      

มีแหล่งน�้าเดียวหรือพึ่งพิงรัฐอย่างเดียว ต้องมีการพึ่งพาตัว

เองมากขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับน�้า มีค�าอยู่ 2 ค�า คือ น�้าต้นทุน 

ภาษาองักฤษเรยีกว่า Supply แต่พอค�าว่า Demand กลบัแปล

ว่า ความต้องการน�้า ซึ่งท�าให้เกิดปัญหา เพราะมันเป็นความ

ต้องการไม่ใช่ความจ�าเป็น ฉะนัน้บทวเิคราะห์ความต้องการน�า้

ของประเทศเมื่ออ่านในแผนพัฒนาน�้าของประเทศปรากฏว่า 

เราจะขาดแคลนน�้าไปอีก 20 ปี เพราะเราเอาความต้องการ

น�้าเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาความจ�าเป็นในการใช้น�้า แต่ถ้ามองว่า

ความจ�าเป็นจรงิๆมีเท่าไหร่กนัแน่ก็จะดข้ึีน เพราะตอนนีต้วัเลข

ที่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นปัญหา เนื่องจาก

การใช้น�้าในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ใช้ 300 กว่าลิตร ต่อคน ต่อ 

วัน ขณะท่ีประเทศท่ีมีประสิทธิภาพด้านการใช้น�้ามากที่สุด 

ในอาเซียนคือสิงคโปร์ ใช้น�้า 140 – 150 ลิตร ต่อคน ต่อวัน  

ในประเทศอื่นนั้นไม ่มีประเทศไหนใช้น�้าถึง 300 ลิตร  

ประเทศเราจึงขาดแคลนน�้าเพราะเหตุนี้ 

 ในขณะเดียวกัน ภาคการเกษตรแม้ว่าจะใช้น�้าลดลง

จากปีท่ีผ่านมาแต่ก็ยังคงสูงอยู่ แต่เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มา

จัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ภาคอีสาน มีพื้นที่ที่

ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว แต่มีการปลูกข้าวมากกว่า 1 ล้านไร่  

ซึง่เป็นเรือ่งทีต้่องมาดใูนแต่ละพืน้ทีว่่าตกลงแล้วพืน้ทีข่องภาค

ไหนเหมาะกับการเพาะปลูกอะไร ต้องมีการจัดการเฉพาะ

คนละแบบไม่ใช่จดัการแบบภาพรวม และการประหยัดน�า้แบบ      

Eco Life เช่น ปลกูข้าวแบบประหยดัน�า้ ปลกูพชืไร่แบบน�า้หยด  

คงต้องเอามาใช้มากข้ึนเพราะจรงิๆ แล้ว เทคโนโลยมีพีร้อมและ 

ผ่านการวเิคราะห์แล้วว่าใช้ได้แต่น�าไปสูก่ารปฏวิติัหรอืการขบั

เคลื่อนยากมาก ตัวอย่างเช่น นาหว่าน เป็นการท�านาที่เปลือง

น�้ามาก ในขณะที่การท�านาด�าประหยัดน�้ามากกว่า ประเทศที่

ประหยดัน�า้จึงท�านาด�า แต่ประเทศไทยท�านาหว่านแม้จะท�าให้

เปลืองน�้าแต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะคิดว่านาหว่านนั้นดี
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 อกีเรือ่งหนึง่คอื ตอนนีปั้ญหาอยูท่ีว่่าเรามองปัญหาแยก

กัน คือมองปัญหาการขาดแคลนน�้ากับปัญหาน�้าท่วมแยกกัน  

ทั้งที่จริงๆ เป็นปัญหาเดียวกันและสืบเนื่องกัน เพราะต้นน�้า 

แก้ปัญหาได้ทั้งขาดแคลนน�้าและน�้าท่วมเพราะท�าได้ทั้ง 

กกัเกบ็น�า้และชะลอน�า้ ปัญหาทีผ่่านมาคอื แม้ว่าท้องถิน่ได้รบัการ 

กระจายอ�านาจไป แต่เมือ่บรหิารจดัการกันแบบขาดองค์ความรู้ 

หรือไม่ได้ใส่ใจ เกิดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ  

ไม่ได้คิดเบด็เสรจ็ว่าต้องแก้ปัญหาองค์รวม ดงันัน้ต้องให้ท้องถิน่ 

ชุมชนคิดและมองปัญหาให้ยาวขึ้น

 อกีอนัหนึง่ทีอ่ยากเสรมิคอื บทวเิคราะห์เรือ่งการบรหิาร

จัดการน�้าในเอเซียรวมทั้งประเทศไทย มีบทวิเคราะห์ออกมา

ว่า การบริหารจัดการน�้าแบบเดิมๆ มักล้มเหลว โดยมีสาเหตุ

คือกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะเราไม่พัฒนามาจากการ

สร้างกติกาและการมีส่วนร่วมคือต้องตั้งกติกาก่อนการพัฒนา 

อีกอย่างคือ “กลุ่ม” เป็นเรื่องส�าคัญเพราะถ้ากลุ่มเดินไม่ได้

อย่างไรก็ไปไม่ได้ หลายพื้นที่มีปัญหาคือ เม่ือก่อนชุมชนเข้ม

แขง็ จนมาวนัหน่ึงผู้น�าชมุชนหายไปท�าให้เกิดปัญหารนุแรงขึน้ 

จึงย้อนกลับมาว่า ถ้าไม่สามารถสร้างกลุ่มและร่วมกันบริหาร

จัดการได้ ยังไงก็ไปไม่ได้ ประเด็นสุดท้ายคือ การหาแหล่งน�้า

สาธารณะหรือล�าน�้า ตอนนี้พวกบึง หนอง มีการขาดแคลนน�้า

หนกัมาก เพราะถกูบุกรกุและเรยีกคืนไม่ได้ พดูง่ายๆ คอื พืน้ที่

เท่าเดิมแต่มีคนเพาะปลูกมากขึ้น แหล่งน�า้ก็ลดลง ท�าให้เกิด 

ปัญหาขาดแคลนน�้า ที่ส�าคัญคือเป็นการรุกล�้าธรรมชาติ แต่

ด้านราชการขาดความชัดเจนในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

ซ่ึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้นี้ทุกคนต้องยอมถอย ต้อง

เป็นผู้สนับสนุนบ้าง อย่าเป็นแค่ผู้น�าอย่างเดียวเพราะท�าให้

แก้ปัญหาไม่ได้

ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว :

 สิ่งหนึ่งท่ีคิดคือ การเอาชุมชนมาช่วยต้องใช้เวลาและ

ค่อนข้างยาก ซ่ึงจากการมาเสวนาวันนี้คิดว่ามีประโยชน์มาก

และรัฐบาลอาจน�าไปใช้ได้

รศ.ดร.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล :

 ประเด็นแรกอยากให้ค�านิยาม "ลักษณะภัยแล้ง” ให้

ชัดเจน เพราะปัจจุบันมีทั้งขาดแคลนตามธรรมชาติและ

ขาดแคลนเพราะมนุษย์ ประเด็นที่ 2 คือ การบวนการแก้ไข 

ซ่ึงสรปุได้ 2 ส่วนคอื อาจารย์ปราโมทย์บอกให้ใช้สระน�า้ชมุชน 

และอาจารย์เกษมให้ใช้ป่าไม้ แต่ควรพิจารณาถึงขนาดของ  

Demand side, Location ของ Demand side และธรรมชาติ

ของการใช้ซ่ึงเป็นตัวผันแปรที่ท�าให้เกิดการขาดแคลนได้ทันที 

และประเด็นท่ี 3 คือ หลักคิดต้องก�าหนดกรอบของประเทศ 

นั่นคือผู้ก�าหนดนโยบายต้องมีกฏ การจัดการที่ท�าจริงๆ และ

หลกัคดิของประชาคม คอืให้น�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตร

ทฤษฎีใหม่ของ ร.9 มาใช้ จะท�าให้บริหารได้ ไม่ว่าจะเป็นภาค

รฐัหรอืภาคเอกชน โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎใีหม่ท่ีมแีนวคดิเป็น 

30 : 30 : 30 : 10 ซึง่ถ้าอยากแก้ไขปัญหาน�า้จรงิๆ ต้องใช้ 30 %  

ที่เป็นแหล่งน�้าให้สามารถเก็บน�้าได้ และหากประชาชนท�าได้

จริง ปัญหาการขาดแคลนน�้าก็จะหมดไป

พลเรือตรีถาวร เจริญดี ตัวแทนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ 

แห่งชาติ :

 ปัจจุบันนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะภัยแล้ง ปีที่

ผ่านมาประกาศภัยแล้งแค่ที่สระแก้วท�าให้มีหลายหน่วยงาน

เข้ามาช่วยแก้ปัญหา  ซึ่งปัญหาที่มีอยู่คือน�้าเพื่อการเกษตร 

เมื่อพูดถึงการขาดแคลนน�้า ปริมาณน�้าฝนถือว่าไม่ขาดแคลน 

ยกเว้นบางปีที่ไม่มีพายุผ่านเข้ามาจะสามารถท�าให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนน�้าขึ้นได้ ต่อมาคือปัญหาแหล่งน�้าที่จะใช้สร้าง

สระน�้าคือ แหล่งน�้าถูกบุกรุก ในขณะที่องค์กรชุมชนมีอยู่แล้ว

ตาม พรบ.องค์กรชุมชนแต่สามารถเกิดขึ้นน้อยมาก มีแค่บาง

พืน้ท่ีท่ีชุมชนเข้มแข็งและน่าจะช่วยได้ และปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก

สิง่ทีเ่ราไปสร้างไว้แล้ว เช่น สระน�า้ บ่อน�า้ ซึง่ในการบรหิารส่วน

ท้องถิ่นมีทั้งส่วนที่เรียกว่า ท้องที่และท้องถิ่น ซึ่งท้องที่กับท้อง

ถิ่นท�างานคนละแบบกัน และส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ที่ท้องถิ่น

แต่ท้องถิน่ไม่มงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะดแูลสระน�า้หรือบ่อน�า้

ต่างๆทีส่ร้างไว้ในพืน้ที ่ผลทีต่ามมาคอืปัญหาการขาดแคลนน�า้

แบบเดิม

คงอุดม สวัสดิรัตน์ อนุกรรมการ สปช. ด้านแก้ไขกลไก

ทรัพยากรน�้า :

 หน่วยงานที่ดูแลจัดการน�้ามีเยอะมาก มี 6 กรมหลัก

ที่ดูแล รวมถึงมีกรมน�้า กรมชลประทาน และมหาดไทย เป็น 

3 กรมที่ดูแลโดยตรง ซึ่งกฏหมายท่ีเคยมีปัญหาประมาณ  

10 ฉบับ รวมถึงค�าสั่ง ระเบียบทั้งหลายจากหลายภาคส่วน 

ปัญหาตอนน้ันคือ ปัญหาของการแก้ไขปัญหา ที่สรุปได้คือ

ปัญหาเรื่องการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

 ข้อ 1 ความชัดเจนของนโยบาย เนื่องจากมีหน่วยงาน

เยอะดังนั้นค�าสั่งจึงลงไปเยอะท�าให้เกิดความสับสน  
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 ข้อ 2 ความชัดเจน คือความสอดคล้องระหว่างคนสั่ง 

ที่สั่งไม่ชัดเจนท�าให้การปฏิบัติงานมีปัญหา

 ข้อ 3 การสนับสนุนนโยบาย คือคนที่ปฏิบัติและคนที ่

ได้รับการปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน มีกลุ่มที่มีส่วนได้เสียจาก 

ค�าสั่งต่างๆ

 ข้อ 4 ความซับซ้อนของระบบบริหารท�าให้นโยบาย

ต่างๆ เบี่ยงเบนไปจากตอนแรกเสมอ

 สรุปได้ว่าทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวของนโยบายท่ีน�า

ไปปฏิบัติ กลยุทธ์ที่น�าไปใช้ไม่เหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ไม่ตรง

กับวัตถุประสงค์ของงาน คนและเครื่องมือไม่ตรงกันจึงท�าให้

เกิดปัญหา 

 ภาพรวมทั้งหมดมองว่า หลักการการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนท่ีเสนอมานัน้เป็นเรือ่งใหญ่ คนทีมี่ส่วนร่วมส่วนใหญ่ 

คอื 1.ชาวบ้านทีเ่ป็นผูใ้ช้น�า้ 2.องค์กรท้องถ่ินทีเ่ก่ียวข้อง 3.กลุม่ 

ผลประโยชน์ของท้องถิน่ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท�าให้

สมาชิกท้ังหมดท�างานร่วมกันและลดปัญหาการใช้อิทธิพล

เพราะมีการตรวจสอบระหว่างกันและกัน เป็นการปรับปรุง

สถานภาพชมุชนให้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในปัญหาทีเ่กดิขึน้  

ซึ่งประโยชน์ของการมีส่วนร่วมคือ

 1. ท�าให้คณุภาพในการตัดสินใจนโยบายท้ังหลายดข้ึีน

 2. ลดต้นทนุของรฐั เพราะการตดัสนิใจมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น

 3. เกิดความชอบธรรม เพราะเป็นข้อตกลงท่ีผูกมัด 

ร่วมกัน

 ในการแก้ปัญหาเรือ่งการขาดแคลนน�า้ในอนาคต การมี 

ส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นส่วนส�าคัญที่สุด

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา :

 จากการเสวนาวันน้ีได้ประโยชน์มาก ในช่วงท่ีผ่านมาได้

พยายามหารูปแบบกระบวนการการพัฒนา “โดยชุมชน เพื่อ

ชุมชน” กระบวนการนี้ช่วยแก้ปัญหาประปาภูเขาได้ โดยการ

ร่วมกนัสร้างฝายชะลอน�า้และปลกูป่าต่างๆ จะเหน็ว่าสามารถ

ท�าได้ ท่ีส�าคัญคือหลักการท่ีอาจารย์ปราโมทย์ต้ังไว้ว่า “โดย

ชมุชน เพือ่ชมุชน” จะด�าเนนิการอย่างไร และในตอนนี ้พรบ.น�า้ 

ก็ก�าลังปรับโครงสร้างอยู่ ซึ่งมาถึงตรงนี้สิ่งที่ส�าคัญคือการ 

มีส่วนร่วมของคณะกรรมการน่าจะเปลี่ยนเป็นการมีหุ้นส่วน 

ที่ส�าคัญ ในการขับเคลื่อนจากท้องที่ถึงชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญ 

ว่าจะขับเคลื่อนช่วงข้อต่อโดยใคร จึงอยากฝากไว้ให้หา 

ต้นแบบมาช่วยกันขับเคลื่อน

 ซึ่งทางคณะผู้จัดงานจะน�าบทสรุปท่ีได้จากการเสวนา

ในวันนี้ไปปรึกษาหารือและหาข้อสรุปเพื่อน�าเรียนไปยัง

รฐับาลและผู้เกีย่วข้องให้บทสรุปเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

มากที่สุด
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก.พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ทูลเกล้าฯ ถวายเงินการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล ประจ�าปี 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์ เลขาธิการ ส.มก. พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันอังคาร
ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ส.มก. ร่วมพิธถีวายพระพร แด่  ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ส.มก. จัดงาน ท�าบุญเลี้ยงพระ 

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. พร้อมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอ�าพล เสนาณรงค์  
องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เพื่อคารวะและรายงานนโยบาย
ของ ส.มก. ขอค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
กิจกรรมของสมาคมฯ ณ ตึกเกษตรวิศวกรรมชั้น 2 กรม
วิชาการเกษตร

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. พร้อมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต  
องคมนตรี เพื่อรายงานนโยบายของ ส.มก. ขอค�าแนะน�าอัน
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิกจิกรรมของสมาคมฯ ณ บ้านพกั 
ซอยคุณหญิงพหลฯ

เยี่ยมคารวะองคมนตรี
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เข้าเยี่ยมเคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าพบคณบดีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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นายสกล มงคลธรรมากุล อดีตนายก ส.มก. ได้ส่งมอบงานให้ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก.คนใหม่

การส่งมอบงานนายก ส.มก. 

บรรยากาศเลือกตั้งนายก ส.มก. 2 กุมภาพันธุ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

_17-0639 ����� 43-62 (5).indd   51 8/16/60 BE   2:04 PM



วารสารนนทร/ี ส.มก.

52

ดร.วฑิรูย์ สิมะโชคด ีนายก ส.มก. และคณะกรรมการบรหิาร
สมาคม มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับ 
นางถนอมจิตร บุญทานนท์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 32

นายวนิจิ วริยิาสติาภรณ์ เลขาธิการ ส.มก. และคณะกรรมการ 
บรหิารสมาคม มอบเงนิช่วยเหลอืของกองทนุนสิติเก่า มก.  
ให้กบั นายทะแกล้ว รตันากาญจน์ นสิติเก่า มก. รุน่ที ่ 29  
โดยมนีายทรงชยั กฤตยิาภชิาตกลุเป็นผูแ้ทนในการรบัมอบ

นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์ เลขาธิการ ส.มก. และคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือ 
ของกองทนุนสิิตเก่า มก. ให้กบั นายคงกะพนั ทองศรี นสิิตเก่า มก. รุ่นที ่32 โดยม ีนางจารุณ ีนยิมการ เป็นผู้แทนในการรบัมอบ

ส.มก. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในโอกาสต่างๆ 
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ส.มก. เปิดตลาด CO-OF

ส.มก.จัดเสวนาเรื่อง “กระบวนการจัดการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลน”

ส.มก.จัดเสวนาเรื่อง “กระบวนการจัดการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลน” 
ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. หารือเรื่องเปิดตลาดนัดเพื่อชาว มก. ทุกรุ่น
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Lifejacket-T
First Choice Disinfectant

ประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์
วงกว้างทั้งแบคทีเรีย ไวรัส 
และรา
ออกฤทธิ์ได้นานถึง 7 วัน
ใช้ง่าย ละลายนำาได้ดีมาก
มีความเป็นพิษตำา ระคาย
เคืองน้อย
ออกฤทธิ์ได้ดีแม้มีการปน
เปื้อนสารอินทรีย์
สลายตัวได้ตามธรรมชาติ 
ไม่มีการตกค้าง

่
้
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ทานเนื้อไกปลอดภัย มั่นใจ
ไรสารเรงโต 
ทานเนื้อไกปลอดภัย มั่นใจ
ไรสารเรงโต 

    

               

สำหรับขอสงสัยเกี ่ยวกับไกเนื ้อของไทย 

ว าม ีการใช สารเร งการเจร ิญเต ิบโตหร ือไม น ั ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสมาคมวิทยาศาสตร 

สัตวปกโลก สาขาประเทศไทย (World’s Poultry  

Science Associat ion, Thai land Branch) 

ออกมายืนยันเปนเสียงเดียวกันวาสำนักงานคณะ-

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่ง 

กระทรวงฯ  ที่417/2529  หรือนานกวา 20 ปมาแลว 

เรื่องประกาศหามใช ยาเฮ็กโซเอสตรอล (Hexoestrol) 

หรืออีกชื่อที่เรารูจักคือ ฮอรโมน ซึ่งเปนยาที่หามใช 

เพราะถ ือเป นสารเร  งการเจร ิญเต ิบโตน ั ่นเอง 

 นอกจากน ี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ย ังได ส งเจ าหนาที ่คอยตรวจสอบมาตรฐานของ 

อุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก อยู เปนประจำ ซึ ่งพบวา 

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ยังไมพบวามีผูประกอบการ 

รายใด ใชฮอรโมนที่ผิดขอบังคับของกรมปศุสัตว

แมแตรายเดียว

     แลวเพราะเหตุใด ไกเนื้อของไทยจึงโตเร็วเชนนี้ ? 

ตองบอกเลยวาปจจัยสำคัญเปนผลมาจากการมี

พันธุสัตวที่ดี (Genetic) นอกจากนี้ยังมีอาหารสัตวที่ดี 
(Nutr i t ion)  รวมไปถ ึงการม ีโรงเร ือน (Farm) 

และการบริหารจัดการฟารมที ่ดี (Management) 

เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การจัดการฟารม 

แบบอัตโนม ัต ิ  ควบค ุมโดยระบบคอมพิวเตอร  

ซึ่งทำหนาที่ดูแลการเลี้ยงทุกขั้นตอน ผูเลี้ยงสามารถ 

ดูแลการเลี้ยงในฟารม ไดโดยไมจำเปนตองเขาไป     

ภายในโรงเรือน เปนตน และสุดทายคือการมีระบบการ 

ปองกันโรคที่ดี (Biosecurity) ซึ่งผูประกอบการได

พยายามพัฒนาองคความรูใหเทาทันโรคใหมๆ อยูเสมอ 

ทำใหมั ่นใจไดวาไกที ่เลี ้ยงจะปลอดจากการติดโรค 

เมื ่อไมมีโรคไกก็แข็งแรง โตเร็วไดตามศักยภาพ 

ของสายพันธุและอาหาร  

     

ฉะนั ้นผู บริโภคสามารถมั ่นใจไดวาไกของไทยนั ้น 

มีความปลอดภัย ไรสารเรงโต แนนอน

  

                 

   

ประเทศไทยเปนผูสงออกไกรายใหญของโลก 

ที่มีตลาดหลักคือ อียู และญี่ปุน 

ซึ่งเปนประเทศที่ใหความสำคัญในเรื่องมาตรฐาน

ความปลอดภัยอาหารอยางมาก

และมีการตรวจสอบการใชสารฮอรโมนอยางเขมงวด 

ซึ่งในการสงออกที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ยังไมเคยมีการตรวจพบไกของประเทศไทย 

มีการใชสารดังกลาว
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	 	 ขอน�ำเนือ้หำดีๆ 	เรือ่งนีจ้ำกมตชินรำยวนั	รูข้ัน้ตอน 

ว่ำต้องท�ำอย่ำงไร	 เมื่อใช้รถติดแก๊ส	 ไฟไหม้ทั้งคัน	 แล้ว 

ประกันต้องจ่ำย

สิ่งแรกที่ต้องท�ำ คือ ย้อนกลับมำดูกรมธรรม์

	 คุณท�ำประกันช้ัน	 1,	 2,	 2+	 หรือไม่?	 ถ้ำใช่…คุณ

สบำยใจได้เลย	 บริษัทประกันจะชดใช้ให้คุณทุกกรณี	 ถึง

แม้ว่ำคุณติดต้ังแก๊สไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งบริษัทประกัน	

หรือยังไม่ได้แจ้งขนส่งทำงบก	 ทำงบริษัทประกันจะรับ 

ผิดชอบควำมเสียหำยตำมวงเงินคุ ้มครองที่ได้ท�ำกับ 

บรษัิท	ประกนัไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยผดิหรอืฝ่ำยถกู	ข้อนีข้อให้ 

ระวังเล่ห์เหลี่ยมบริษัทประกันหำกคุณติดตั้งแก๊สแล้ว 

ไม่ยอมแจ้งบริษัทประกัน	 อำจเกิดข้อบ่ำยเบี่ยงควำม 

รบัผดิชอบได้	ฉะนัน้เมือ่คณุตดิตัง้แก๊สแล้วควรแจ้งบรษิทั

ประกันทนัทเีพือ่ปิดช่องโหว่ทำง	กฎหมำยทีบ่รษัิทประกัน 

อำจไม่รับผิดชอบแต่…ถ้ำคุณท�ำประกันชั้น	3,3+

	 	 ตำมกรมธรรม์แล้วประกนัรถ	ชัน้	3	และ	ชัน้	3+	 

“ไม่คุ้มครองรถไฟไหม้”	 ไม่	 ว่ำรถคุณจะติดแก๊สหรือไม่

ก็ตำม	 แต่ผู้ท�ำประกันจะได้รับควำมคุ้มครองตัวถังแก๊ส

และอุปกรณ์หำกเป็นฝ่ำยถูก	 เช่น	 หำกคุณขับรถไปห้ำง

สรรพสินค้ำ	 แล้วเกิดมีคู่กรณีขับรถมำชนท้ำยจนได้รับ

ควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์และตัวถังแก๊ส	 บริษัทประกัน

จะชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน	 เว้นแต่!	 คุณไม่ได้ท�ำตำม

ระเบียบเบื้องต้นนี้

สำเหตุประกันไม่รับผิดชอบ

	 1.	 ไม่ส่งเอกสำรให้บริษัทประกันหลังติดตั้งแก๊ส

	 2.	 ไม่แจ้งขนส่งทำงบก	 หลังจำกได้ติดต้ังแก๊ส	 ถึง

แม้ว่ำคุณจะติดตั้งได้มำตรฐำน

	 3.		ติดตั้งถังแก๊สไม่ได้รับมำตรฐำนคุณภำพ	มอก.

	 ข้ันตอนกำรแจ้งประกันเมื่อติดต้ังแก๊สรถยนต	์ 

LPG	หรือ	NGV

	 1.	 แจ้งผ่ำนตัวแทน	นำยหน้ำ	หรือ	แจ้งโดยตรงไป

ที่บริษัทประกัน

	 2.	 ส ่งเอกสำรรำยกำรจดทะเบียน	 ที่ ได ้แจ ้ง

เปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงแล้วไปยังบริษัทประกัน

	 3.	 ใบเสรจ็ค่ำตดิตัง้ชดุอปุกรณ์แก๊ส	(ห้ำมทิง้เดด็ขำด)

	 ส�ำหรับผู ้ที่ได้ติดตั้งแก๊สรถยนต์	 จึงจ�ำเป็นต้อง

บ�ำรุงรักษำประหนึ่งเหมือนชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ทั่วไป	 

หำกไม่ดูแลรักษำก็ย่อมเกิดปัญหำขึ้นตำมมำได้	 เช่น	

อุบัติเหตุรถไฟไหม้	และต้องตรวจเช็กตำมอำยุ

ที่มาข้อมูล: มติชนรายวัน

รู้ขั้นตอนว่าต้องท�าอย่างไร เมื่อใช้รถติดแก๊ส ไฟไหม้ทั้งคัน 
แล้วประกันต้องจ่าย

เกร็ดสาระน่ารู้
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	 นำยฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 อธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย	 (ปภ.)	 กระทรวงมหำดไทย	 (มท.)	 

แจ้งว่ำ	เพื่อควำมปลอดภัย	กระทรวงมหำดไทย	โดยกรม

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั	ขอเตือน	4		โรค	ห้ำมขับรถ 

ตำมล�ำพัง	ได้แก่	

	 1.	 โรคหัวใจท่ีอำจเกิดอำกำรกล้ำมเนื้อหัวใจขำด

เลือดฉับพลัน	

	 2.	 เบำหวำน	ที่ต้องฉีดอินซูลีน	เพรำะหำกน�้ำตำล

ในเลือดต�่ำอำจหมดสติ	

	 3.	 โรคลมชัก	ที่กินยำควบคุมอำกำรไม่ได้	

	 4.	 ผู้ที่เคยผ่ำตัดสมอง	 อำจส่งผลต่อกำรทรงตัว 

และกำรเคลื่อนไหวของกล้ำมเนื้อ	

	 ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรขับรถ	“ปัญหำ

ด้ำนสขุภำพและโรคประจ�ำตวับำงโรค	ส่งผลต่อสมรรถนะ

ในกำรขบัรถ	ทัง้กำรมองเหน็	กำรควบคมุรถ	และกำรแก้ไข

เหตุฉุกเฉินเฉพำะหน้ำ	 โดยเฉพำะหำกโรคก�ำเริบขณะ 

ขบัรถ	จะเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำง	“ข้อควร

ปฏบิตัใินกำรขบัรถส�ำหรบัผูม้โีรคประจ�ำตวัมดีงันี	้ปรกึษำ

แพทย์เพือ่ประเมินควำมพร้อมของร่ำงกำย	ท้ังกำรมองเหน็	 

ก�ำลังกล้ำมเน้ือกำรท�ำงำนของแขนและขำ	 ระบบส่ัง

กำรของสมอง	 ควำมแข็งแรงของกระดูก	 ประวัติกำร 

รับประทำนยำและโรคประจ�ำตัวต่ำงๆ	 เพื่อพิจำรณำ

สมรรถนะในกำรขับรถ	หำกแพทย์ไม่อนุญำต	ห้ำมขับรถ

โดยเดด็ขำด	ควรน�ำยำรกัษำโรคและบัตรประจ�ำตวัผูป่้วย

ติดไว้เสมอ	พร้อมระบุอำกำรของโรค	วิธีกำรช่วยเหลือที่

ถูกต้อง	 และสิ่งที่ไม่ควรท�ำขณะท�ำกำรช่วยเหลือ	 เพรำะ

หำกอำกำรโรคก�ำเริบ	 ผู้พบเห็นจะได้ช่วยเหลือในทันท	ี 

ไม่ทำนยำในช่วงก่อนขับรถ	โดยเฉพำะในช่วงที่เปลี่ยนยำ

หรือปรับขนำดยำ	 เพรำะอำจมีผลข้ำงเคียงให้เกิดอำกำร

ง่วงนอน	ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรขับรถ”

	 	 นอกจำกจะไม่ขบัรถตำมล�ำพงั	ควรมเีพ่ือนร่วม

ทำงไปด้วยเสมอ	 หำกอำกำรของโรคก�ำเริบหรือเกิดเหตุ

ฉุกเฉินในขณะขับรถจะได้มีคนช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที	

ควรใช้บริกำรรถแท็กซี่	 หรือรถโดยสำรสำธำรณะหลีก

เล่ียงพฤติกรรมที่ท�ำให้อำกำรของโรคก�ำเริบ	 โดยไม่ด่ืม

เครื่องแอลกอฮอล์	ไม่ขับรถระยะทำงไกลติดกันเป็นเวลำ

นำน	ไม่ขับรถในเส้นทำงที่มีสภำพกำรจรำจรติดขัด	ทั้งนี้	

กำรขบัรถเป็นทกัษะทีต้่องใช้กำรท�ำงำนทีสั่มพันธ์กนัของ

อวัยวะทุกส่วนในร่ำงกำย	 ผู้ที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือ

มีโรคประจ�ำตัวร้ำยแรงควรหลีกเลี่ยงกำรขับรถเด็ดขำด

เพรำะจะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ

ปภ.เตือนผู้ป่วย 4 โรคห้ามขับรถตามล�าพัง!!

เกร็ดสาระน่ารู้
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	 	 นพ.ปิยะสกล	 สกลสัตยำทร	 รมว.สำธำรณสุข	

เปิดเผยว่ำ	 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ	 

พ.ศ.	2560	มผีลบงัคบัใช้ตำมกฎหมำยในวนัที	่4	ก.ค.60	โดย

มำตรกำรส�ำคัญที่ประชำชนต้องรับทรำบเพื่อกำรปฏิบัติ 

ตำมกฎหมำยที่ถูกต้อง	ประกอบด้วย

	 1.	 ก�ำหนดห้ำมขำยหรือให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่

บุคคลที่มีอำยุต�่ำกว่ำ	20	ปี

	 2.	 ห้ำมให้บุคคลที่มีอำยุต�่ำกว่ำ	18	ปี	 เป็นผู้ขำย

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ

	 3.	 ห้ำมขำยผลติภณัฑ์ยำสบูใน	4	กลุม่สถำนที	่ได้แก่	

วดัหรอืสถำนท่ีปฏิบัตพิิธกีรรมทำงศำสนำ	สถำนพยำบำล 

และร้ำนขำยยำ	 สถำนศึกษำทุกระดับ	 สวนสำธำรณะ	

สวนสัตว์	และสวนสนุก

	 4.	 ก�ำหนดห้ำมโฆษณำสือ่สำรกำรตลำดผลิตภณัฑ์

ยำสูบในทุกรูปแบบ	 อำทิ	 พริตต้ีส ่งเสริมกำรขำย 

ในงำนคอนเสิร์ต

	 5.	 ห้ำมผู ้ประกอบกำรธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

ท�ำกจิกรรมซเีอสอำร์	อปุถมัภ์สนบัสนนุบคุคล	หรอืองค์กร	 

ที่เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ

	 6.	 ห้ำมตั้งวำงโชว์ผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือซองบุหร่ี	 

ณ	จุดขำยปลีกที่ท�ำให้ผู้บริโภคหรือประชำชนมองเห็น

	 7.	 ห้ำมแบ่งซองขำยบุหรี่เป็นรำยมวน

	 8.	 เพิ่มโทษผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็น

ปรับไม่เกิน	5,000	บำท

	 9.	 ก�ำหนดหน้ำที่ให้เจ้ำของสถำนที่สำธำรณะท่ี

เป็นเขตปลอดบหุรี่	มีหน้ำทีต่้องประชำสมัพันธ์	แจ้งเตอืน	 

ดแูลให้ไม่มกีำรฝ่ำฝืนสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุร่ี	หำกฝ่ำฝืน

ไม่ด�ำเนนิกำร	เจ้ำของสถำนท่ีมโีทษปรบัไม่เกนิ	3,000	บำท 

	 ท้ังนี้	 ปัญหำกำรบริโภคยำสูบเป็นปัญหำที่ส�ำคัญ

ของประเทศ	ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภำพของประชำชน 

ท�ำให้ป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลำอันควร	 โดยคนไทย 

เสยีชวิีตจำกกำรสบูบหุรีส่งูถงึปีละกว่ำ	5	หมืน่คน	นอกจำกนี้ 

กลยุทธ์กำรตลำดบุหรี่ยังท�ำให้นักสูบหน้ำใหม่ในกลุ่ม

เยำวชนเพ่ิมจ�ำนวนมำกขึน้	และมโีอกำสทีจ่ะเป็นผูเ้สพตดิ 

ไปตลอดชีวิต	 รวมทั้งควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 ซ่ึงรัฐบำลต้องดูแลรักษำผู้ป่วยจำกโรคเสพติด 

ยำสูบ	 ท�ำให้สูญเสียงบประมำณไปกับกำรรักษำผู้ป่วย	

ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำควำมสูญเสียที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่	 

สูงถึง	74,884	ล้ำนบำท

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 รัฐบำล	 กระทรวงสำธำรณสุข	 

ได ้ออกพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ ์ยำ สูบ	 

พ.ศ.	2560	ขึ้นเพื่อเป็นอีกมำตรกำรหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน 

เยำวชนไม่ให้เข้ำสู่วงจรร้ำยของกำรติดบหุร่ีอันเน่ืองมำจำก 

กลยุทธ์กำรตลำดบุหร่ีที่หลำกหลำยขึ้น	 และเป็นกำร 

คุ้มครองสิทธิของเยำวชนและสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่	 

ซึ่งเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ	 และที่ส�ำคัญ 

อีกอย่ำงคือประเทศไทยเข ้ำร ่วมรัฐภำคีตำมกรอบ 

อนสัุญญำว่ำด้วยกำรควบคมุยำสูบขององค์กำรอนำมยัโลก	 

(WHO-FCTC)	 จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมำยให้ 

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เท่ำทัน

ที่มำข้อมูล: กระทรวงสำธำรณสุข

รู้ยัง!! พ.ร.บ.ยาสูบ เริ่มใช้ 4 ก.ค.นี้ สูบบุหรี่ผิดที่ปรับ 5,000 บาท

เกร็ดสาระน่ารู้
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	 	 เมือ่วนัที	่19	พฤษภำคม	2560	รำชกจิจำนเุบกษำ	

เผยแพร่	ค�ำสั่งนำยทะเบียนที่	8/2560	เรื่อง	ให้ใช้อัตรำ 

เบีย้ประกันภัยรถยนต์	ส�ำหรบัรถยนต์ทีต่ดิตัง้ระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)ที่ติดตั้งกับรถยนต์

	 โดยมีรำยละเอียดระบุว่ำ	 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

วินัยจรำจรแก่ประชำชน	 จึงส่งเสริมให้เจ้ำของรถมีกำร 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (Closed-Circuit	

Television	:	CCTV)	ที่ติดตั้งกับรถยนต์	อันเป็นอุปกรณ ์

ทีม่ส่ีวนช่วยในกำรตรวจสอบวนิยัจรำจร	อกีทัง้ยงัสำมำรถ 

ใช้เป็นหลกัฐำนส�ำคญัในกำรยนืยนัถงึกำรกระท�ำควำมผิด 

จำกกำรใช้รถยนต์	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 30	

วรรคสอง	แห่งพระรำชบัญญตัปิระกนัวนิำศภัย	พ.ศ.	2535	 

นำยทะเบียนจึงมีค�ำสั่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ค�ำสัง่นีเ้รยีกว่ำ	“ค�ำสัง่นำยทะเบียน	ที	่8/2560	

เรื่อง	 ให้ใช้อัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ	 

ส�ำหรับรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	

(CCTV)	ที่ติดตั้งกับรถยนต์”

	 2.	 ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 3.	 ให้บริษัทให้ส่วนลดเบ้ียประกันภัยในกำรรับ

ประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

	 ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตรำร้อยละ	 5–10	

ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ	 ส�ำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	ที่ติดตั้งกับรถยนต์	 โดย

แสดงหลักฐำนภำพถ่ำยกำรติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด	 (CCTV)	 ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอำประกันภัย	 

ในเวลำท�ำสัญญำประกันภัย	 และต้องติดต้ังระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอด

ระยะเวลำเอำประกันภัยด้วย

สั่ง	ณ	วันที่	3	มีนำคม	พ.ศ.	2560	

นำยสุทธิพล	ทวีชัยกำร	

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	

นำยทะเบียน

ที่มำข้อมูล: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกาศแล้ว!!รู้ยัง “ค�าสั่งลดเบี้ยประกันภัย 5-10 % 
ส�าหรับรถยนต์ที่ติดกล้องหน้ารถ”

เกร็ดสาระน่ารู้
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	 	 เคล็ดลับดีๆ	จำกหนังสือ	“ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง	

ยิง่ต้องเร่งปรบัตวั”	โดย	นพ.โทะชิโนะร	ิคะโตะ	ผูเ้ชีย่วชำญ 

ด้ำนประสำทจิตวิทยำ	 ช่ือดังของญ่ีปุ่น	 กับกำรวิเครำะห์

สมองด้วยภำพเอ็มอำร์ไอเพ่ือเพิ่มศักยภำพสมองส่วนที่

พร่องให้เก่งรอบด้ำน

	 	 วิถีชีวิตท่ีมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสบำยและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่รอบตัวเรำอย่ำงทุกวันนี้ช่วยให้ 

กำรใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ำย...ง่ำยจนอำจท�ำให้เรำไม่ต้องคิด	

ไม่ต้องขยบัตวั	ไม่ต้องออกไปพบใครกค็ยุกนัข้ำมประเทศ

ได้	พฤตกิรรมเหล่ำน้ีวนเวียนอยูใ่นชีวิตประจ�ำวันจนกลำย

เป็นกำรท�ำซ�้ำๆ	 เดิมๆ	 จึงท�ำให้สมองไม่ได้ใช้งำนในแบบ

ใหม่ๆ		รูห้รอืไม่	พฤตกิรรมเดมิๆ	กย็ิง่เร่งให้สมองฆ่ำตวัตำย 

แบบ	 “ตำยผ่อนส่ง”	 คือสมองเสื่อมและสื่อสำรไม่เก่ง

โดยที่เรำไม่รู้ตัว!

	 	 นพ.โทะชโินะร	ิคะโตะ	(Toshinori	Kato)	แพทย์ 

ผู ้ เชี่ยวชำญด้ำนประสำทจิตวิทยำ	 ชีววิทยำ	 และ

วิทยำศำสตร์พุทธิปัญญำ	 ผู ้วิเครำะห์สมองด้วยภำพ 

เอ็มอำร์ไอ	 (MRI)	 ชื่อดังของญี่ปุ่น	 ฝำกผลงำนหนังสือ 

พฒันำสมองเล่ม	“66	วธิลีบัคมสมอง”	ขำยดีจนตดิอนัดบั	

Bestseller	 มำแล้ว	 ครั้งนี้ได้เขียนผลงำนเล่มใหม่	 “ยิ่ง

เรียนสูงเรียนเก่ง	 ยิ่งต้องเร่งปรับตัว”	 ที่ผู ้เขียนไม่ได้

ต้องกำรต�ำหนิจุดด้อยที่เห็นชัดในวัยท�ำงำนของคนฉลำด	

เรียนเก่ง	เรียนสูง	ไอคิวสูงแต่อย่ำงใด	

	 แต่เนื่องจำกสมองมี	8	ส่วนจึงอยำกให้กลุ่มคนหัว

ดีปลุกศักยภำพสมองส่วนท่ีหลับอยู่เพรำะไม่ค่อยได้ใช้	 

เพื่อสื่อสำรได้อย่ำงมีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น	 มีพฤติกรรมที่ช่วย

ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ท�ำงำนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข

ยิ่งขึ้น	

	 สมองเจริญเติบโตได้ตลอดเวลำจนกว่ำจะถึงวัน 

สิ้นชีวิต!	โดยเฉพำะในช่วงวัย	25-30	ปียิ่งพัฒนำได้ดีที่สุด	 

ดังนั้นในวันนี้แม้ว่ำคุณจะเป็นคนท่ัวไปท่ีไม่ได้เรียนเก่ง 

มำก็ตำม	คุณก็พัฒนำสมองได้ทุกวัน

	 เรำจึงขอหยิบยกข้อเท็จจริง	 ค�ำแนะน�ำ	 และ 

เคล็ดลับจำก	 “ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง	 ยิ่งต้องเร่งปรับตัว”	 

หนงัสอืบทวเิครำะห์สมองเพือ่เพิม่ศกัยภำพสมองให้สมดลุ	 

เพียงแค่หัดยืดหยุ ่น	 ไม่ยึดติด	 หมั่นท�ำส่ิงที่ท ้ำทำย 

รู้ทันสมองไว้!! ก็ยิ่งฉลาดใช้ชีวิต
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เคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่เสมอ	 และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้

มำกๆ	มำจุดประกำยแก่คุณสักเล็กน้อย

	 	 “ควำมยืดหยุ ่น”	 คือศักยภำพที่แท้จริงของ

สมอง	ควำมยืดหยุ ่นของสมองจะแสดงออกมำใน	

“ศักยภำพด้ำนควำมเข้ำใจ”	 นั่นคือประสิทธิภำพในกำร

สรปุรวบรวมข้อมลูต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นวตัถหุรอืสถำนกำรณ์	

ควำมหมำยที่แท้จริงของคนฉลำดหัวดีนั้นไม่จ�ำเป็นต้อง

เป็นคนที่มีควำมรู้มำกๆ	 แต่หมำยถึง	 “คนที่ตอบสนอง

ต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 ได้”	 รวมถึงศักยภำพในกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยและน�ำมำสรุปรวบยอดได้	 

คนที่ยอมรับฟังคนนั้นคนนี้	 ไม่เอำแต่ควำมคิดของตัวเอง

เป็นใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับควำมยืดหยุ่นของสมองเช่นกัน

	 	 “ควำมยึดติด	 ควำมเคยชิน”	 ลดศักยภำพ

สมอง	คนที่จะพัฒนำศักยภำพของสมองตัวเองได้อย่ำง

แท้จริงก็คือคนที่	 “หลุดพ้นจำกควำมเคยชินได้”	 เพรำะ

หำกคณุหลดุพ้นจำกควำมเคยชนิได้ย่อมหมำยถงึคุณเปิด

ใจและเปิดสมองรบัควำมรูแ้ละข้อมลูใหม่ๆ	ได้ตลอดเวลำ

นั่นเอง	และหำกคณุใช้รูปแบบชวีิตทีห่ลำกหลำย	สนุกกับ

กำรเปลี่ยนแปลง	 สมองก็จะยืดหยุ่นและเสื่อมยำก	 กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสมองบอกว่ำ	 วิธีรักษำโรคสมองเส่ือมท่ี

ทันสมัยและได้ผลดีที่สุดก็คือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กำรใช้ชีวิต

	 	 “ควำมท้ำทำยในเรือ่งทีไ่ม่ถนดั”	สร้ำงทำงอ้อม 

ไว ้ เพื่อพัฒนำควำมสมดุลของสมอง	 กำรเพิ่มพูน 

ประสบกำรณ์หลำยๆ	ด้ำนส่งผลดต่ีอสมอง	หำกเป็นไปได้ 

ควรหำประสบกำรณ์อย่ำงสุดขั้วในสำขำต่ำงๆ	จะช่วยส่ง 

ผลต่อควำมสมดลุของสมองอย่ำงมำก	เช่น	ถ้ำเป็นนกัเขยีน 

ก็เขียนตั้งแต่หนังสือวิชำกำรตลอดจนหนังสือกำร์ตูน	 

ถ้ำเป็นผู้ผลิตก็ท�ำตั้งแต่กำรพัฒนำจนถึงกำรควบคุม

แรงงำน	 ฯลฯ	 สมองเก่งมำกเรื่องกำรหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่

ถนัด	ดังนั้นเรำต้องท้ำทำยท�ำเรื่องที่ไม่ถนัด	แล้วสมองจะ

ปรับปรุงแก้ไขตัวเองและพัฒนำต่อไป

	 	 “กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย”	 กระตุ้นสมองให้

ท�ำงำนส�ำหรับสมองแล้วกำรด�ำเนินชีวิตที่แท้จริงคือกำร

ออกแรงท�ำงำนให้มีเหงื่อ	 กำรเดินสองขำก็คือกำรเจริญ

เติบโตไปทำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	 พูดง่ำยๆ	 ก็คือส่ิงท่ี

เกดิขึน้เป็นผลจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจและกำรน�ำข้อมูลไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง	ถ้ำใช้ขำทั้ง	2	ข้ำงท�ำงำนไม่ได้ 

ก็จะท�ำให้ฝึกฝนรหัสสมองที่ใช้ในกำรเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ที่

สมองกลีบข้ำงไม่ได้	กำรแสวงหำแต่ควำมรู้โดยไม่มีกำร

เคลื่อนไหวร่ำงกำยท�ำให้กำรท�ำงำนของสมองทั้งหมด

เส่ือมถอยลง	ซ่ึงเมือ่เป็นอย่ำงนัน้ไม่เพียงแต่ควำมต้องกำร

ควำมรู้ที่เคยมีอยู่จะลดลง	 แต่ยังส่งผลเสียต่อรหัสสมอง

อื่นๆ	อีกด้วย 

สมองจะพัฒนำมำกเท่ำไร ข้ึนอยู่กับกำรมีปฏิสัมพันธ์

มำกเท่ำไร  

	 	 กำรพบปะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนควำมคิดกับ

คนอืน่ท�ำให้สมองเจริญเติบโต	แต่กำรพูดคุยกบัคนคนเดยีว 

ไม่มปีระโยชน์ใดๆ	ดงันัน้เมือ่อำยมุำกขึน้กค็วรเพิม่จ�ำนวน

คนที่เรำพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยจะดีกว่ำ	 อีกทั้งกำรได้

พบปะพูดคุยกับผู้คนหลำยๆ	 แบบจะท�ำให้เพ่ิมศักยภำพ

กำรวิเครำะห์คนอื่นได้	ยิ่งถ้ำเป็นในเรื่องธุรกิจก็จะช่วยให้

เรำมีทักษะกำรเจรจำต่อรองที่แข็งแกร่งขึ้น 

กำรกระตุ้นสมองเป็นเรื่องส�ำคัญ ควรจัดสรรเวลำท�ำ

ทุกวัน

 				 	 กำรท�ำงำนแบบเดิมเป็นประจ�ำทุกวันท�ำให้

สมองไม่ได้ใช้งำนในแบบใหม่ๆ	ถงึแม้ว่ำคนคนนัน้จะมุ่งม่ัน 

ตั้งใจมำกเพียงใดแต่สมองก็จะท�ำงำนช้ำลง	 ซึ่งส่วนใหญ ่

ไม่มีใครเฉลียวใจเรื่องนี้ เลย	 วิธีง ่ำยๆ	 อันดับแรกๆ	 

ลองจัดสรรกำรใช้เวลำเสียใหม่	เช่น	ควรลดหรือเพิ่มเวลำ 

กับสิ่งที่ท�ำเป็นประจ�ำบ้ำง	เปลี่ยนจำกกำรท�ำกลำงคืนมำ

เป็นกลำงวัน	เป็นต้น
  

ที่มำข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจรำยวัน
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    หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือจำกกองทุนนิสิตเก่ำ มก.

1. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ขอรับควำมช่วยเหลือต้องเป็นผู้มีรำยได้น้อยและอยู่ในภำวะยำกล�ำบำก

 ในกำรด�ำรงชีพ 

 กรณีที่ 1	 ทุพพลภำพ	เช่น	อัมพฤกษ์	อัมพำต	สูญเสียอวัยวะ	เป็นต้น	ให้กำรช่วยเหลือ	

	 	 	 ไม่เกิน	20,000	บำท	(สองหมื่นบำท)	

 กรณีที่ 2	 จำกโรคร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรัง	ให้กำรช่วยเหลือ	

	 	 	 ไม่เกิน	20,000	บำท	(สองหมื่นบำท)	

 กรณีที่ 3	 ทุพพลภำพหรือเจ็บป่วยร้ำยแรง	และมีบุตร	ธิดำที่ยังคงศึกษำอยู่	ให้บุตร	ธิดำได้รับกำรสงเครำะห์	

	 	 	 เดือนละ	1,000	บำท	(หนึ่งพันบำท)	จนกว่ำจะจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

 กรณีที่ 4	 ประสบภัยพิบัติร้ำยแรง	ได้แก่	อุทกภัย	วำตภัย	อัคคีภัย	แผ่นดินไหว	

	 	 	 ไม่เกิน	20,000	บำท	(สองหมื่นบำท)	

 โดยกำรขอควำมช่วยเหลือจำกกองทุนสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์  สำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงได้  ดังนี้

1.	 ที่ท�ำกำรสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์		ในพระบรมรำชูปถัมภ์	

	 เลขที่	50		ถนนพหลโยธิน		แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร		กรุงเทพฯ	10900		

	 เบอร์โทรศัพท์	02-579-2419	เบอร์โทรสำร	02-940-5926

2.	 ผ่ำนทำงสมำคมสำขำนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ	ในแต่ละจังหวัดของท่ำน

3.	 ผ่ำนทำงประธำนชมรมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ	ในแต่ละจังหวัดของท่ำน

4.	 ผ่ำนประธำนรุ่นแต่ละรุ่นของท่ำน

5.	 ผ่ำนผู้แทนคณะแต่ละคณะของท่ำน

6.	 เลขำธิกำรกองทุนนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	

	 เบอร์โทรศัพท์		02-579-2419		เบอร์โทรสำร		02-940-5926

7.	 ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์และสวัสดิกำร	สมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	

	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์		

_17-0639 ����� 63-88 (5).indd   69 8/16/60 BE   2:05 PM



    แบบฟอร์มกำรให้ควำมช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่ำ มก.

ก. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ(นำย/นำง/นำงสำว)……………………….................………นำมสกุล…………………………......................อำยุ…........……	ป ี

เลขที่บัตรประชำชน																																																					วัน	เดือน	ปีเกิด………………………….......................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่……...…หมู่ที่…..……..ตรอก/ซอย…………………..........………ถนน………………………….......................... 

ต�ำบล/แขวง………………............……….อ�ำเภอ/เขต………………………….......……จังหวัด………………………......................... 

รหสัไปรษณย์ี……..........…..…..โทรศพัท์บ้ำน………………………......…..โทรศพัท์มอืถอื…………………………........................ 

สถำนภำพ				£ โสด				£ สมรส				£   หย่ำ				£      หม้ำย	(คู่สมรสเสียชีวิต)

สมรส	คู่สมรสชื่อ…………………………………………...............………………..อำยุ………....…….ปี

ข. ประวัติกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ระดบัปรญิญำ	(ตร/ีโท/เอก/อืน่ๆ)…………...............……………….คณะ……………...............………..……..		เคย	ูรุ่นที…่……... 

วิทยำเขต…………..............…….......…………..ปีที่เข้ำศึกษำ………………..……		ปีที่จบกำรศึกษำ………………….................... 

ค. ประวัติกำรประกอบอำชพี…………………………………………………………………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………….……..บำท	 ที่มำของรำยได้	 £  ด้วยตนเอง	 £ ผู้อื่นให้

รำยได้ของคู่สมรสต่อเดือน…………………………..บำท	 ที่มำของรำยได้	 £  ด้วยตนเอง	 £ ผู้อื่นให้

ง. ประเภทควำมจ�ำเป็นที่ขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนนิสิตเก่ำ มก. (เลือกได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร)

 £ ทพุพลภำพ………………………………………………………………………………………….................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 £ เจบ็ป่วยจำกโรคร้ำยแรง หรอื โรคเรือ้รงั……………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 £ ทุพพลภำพ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต และยังมีบุตร ธิดำ ที่ยังไม่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

…………..……………………………………………………………………………………………………......................................................... 

 £ ประสบภัยพิบัติร้ำยแรง……………………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
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จ. เอกสำรประกอบ

 £ ส�ำเนำบัตรประชำชน	 	 £ ส�ำเนำปริญญำบัตร	(ถ้ำมี)

 £ ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน	 	 £		 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวนิสิต	(ถ้ำมี)

 £	 ใบรับรองแพทย์	 	 £ ส�ำเนำบัตรสมำชิก	สมก.		(ถ้ำมี)

 £ ภำพถ่ำยประกอบเพื่อกำรพิจำรณำ	 	 £ ส�ำเนำผลกำรเรียน		(ถ้ำมี)

 £ เอกสำรอื่น	ๆ	ระบุ…………………………………………

ฉ. บุคคลอ้ำงอิงให้กำรรับรองกี่ท่ำนก็ได้ตำมสมควร  เช่น   เพื่อนร่วมรุ่น,  ประธำนรุ่น/ชมรม,  

 ส.มก.ภำค/จังหวัด และอื่น ๆ   

	 ชือ่…………………………………........….นำมสกลุ………….............………………เบอร์โทร………………................................ 

ควำมสมัพนัธ์………………………………………………………………………………………………....................................................... 

	 	 	 	 	 ลำยเซน็………………………………………………………....................... 

	 	 	 	 	 	 วันที่………………………………………….............. 

	 	 ช่ือ………………………........…………….นำมสกลุ…………………........….....……เบอร์โทร………………....................... 

ควำมสมัพนัธ์………………………………………………………………………………………………....................................................... 

	 	 	 	 	 ลำยเซน็……………………………………………………….......................

	 	 	 	 	 	 วนัที…่………………………………………............... 

 

	 	 ช่ือ…………………………………........….นำมสกลุ………………….............………เบอร์โทร………………....................... 

ควำมสมัพนัธ์………………………………………………………………………………………………........................................................ 

	 	 	 	 	 ลำยเซน็………………………………………………………....................... 

	 	 	 	 	 	 วันที่…………………………………………...

	 	 ข้ำพเจ้ำขอรับรองข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริง	ทุกประกำร

	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เสนอ

	 	 	 	 	 	 (………………………………………………)

	 	 	 	 	 	 วันที่………………………………………….
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	 รศ.นพ.วีรศักด์ิ	 เมืองไพศำล	 ภำควิชำเวชศำสตร ์
ป้องกันและสังคม	 คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ภำวะสมองเส่ือม	 ปัญหำส�ำคัญที่ทุกคนพยำยำมดูแล 
ตวัเองและผู้สงูอำยใุนบ้ำนให้ห่ำงไกลจำกโรคนี	้ในผูส้งูอำยุ	 
จะมีอำกำรตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง	 ผู้ใกล้ชิดและ
ครอบครวัจงึควรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัภำวะสมอง
เสื่อม	 ศึกษำพฤติกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	 ๆ	 สิ่ง 
เหล่ำนี้จะช่วยให้ผู ้ดูแลสำมำรถหำวิธีรับมือกับสิ่งที่ 
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่ำงเหมำะสม
	 โดยทั่วไปผู้ท่ีมีภำวะสมองเสื่อม	 มักจะมีปัญหำ 
ควำมบกพร่องในด้ำนควำมจ�ำ	โดยเฉพำะควำมจ�ำระยะส้ัน 
กำรใช้ภำษำ	ทศิทำง	กำรคดิอ่ำน	กำรวำงแผนและกำรตัดสนิใจ 
นอกจำกนั้น	 ยังมีปัญหำด้ำนอำรมณ์	 และพฤติกรรม 
ที่ค่อนข้ำงมำก	 ส่งผลถึงคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย	 ผู้ดูแล 
และครอบครัวเป็นอย่ำงมำก	 โดยทั่วไปไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ที่สำมำรถแก้ปัญหำเดียวกันในคนไข้ทุกรำยได้	 จึงมี 
ค�ำแนะน�ำทั่วไปมำฝำก	ดังนี้
	 1.	 ผู้ดูแลและครอบครัวของคนไข้	 ควรท�ำควำม
รูจ้กัและเข้ำใจกบัภำวะสมองเสือ่มให้ดีจำกสือ่ต่ำง	ๆ 	กำร
อบรม	หรืออำจปรึกษำหมอผู้ดูแลคนไข้	เพื่อหำวิธีรับมือ
กับปัญหำที่เกิดขึ้นได้เหมำะสมยิ่งขึ้น
	 2.	 ท�ำควำมเข้ำใจกบัคนไข้	วธินีีใ้ช้ได้ในกรณทีีค่นไข้
ยงัมปัีญหำสมองเส่ือมไม่มำก	ซึง่อำจจะสำมำรถยอมรบัได้
กับกำรอธิบำยถึงข้อจ�ำกัดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	 แก้ไขอำรมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหำมำก
ที่สุดก่อน	พยำยำมหลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขปัญหำหลำยอย่ำง
พร้อม	ๆ 	กันเพรำะท�ำได้ยำก	ซึง่หำกแก้ปัญหำทีส่�ำคญัสดุ	
แม้เพียงปัญหำเดยีวก็อำจท�ำให้กำรดแูลคนไข้ง่ำยขึน้มำก
	 4.	 ผู้ดูแลคนไข้	 ควรได้รับกำรพักผ่อนที่เพียงพอ	
เนื่องจำกกำรที่ต้องดูแลคนไข้ภำวะสมองเสื่อมติดต่อกัน
ตลอดท�ำให้เกิดควำมอ่อนล้ำ	เครยีด	ควำมอดทนลดลง	และ 
หงุดหงิดง่ำย	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรดูแลในระยะยำว
	 5.	 ใช้สญัชำตญำณและจนิตนำกำรให้มำก	มคีวำม
ยดืหยุน่	อย่ำไปยดึตดิกบัควำมถกูต้องทัง้หมด	กำรทีผู่ด้แูล
ที่สมองยังดีปรับตัวเข้ำหำคนไข้	 จะง่ำยกว่ำกำรท่ีคนไข้ท่ี
สมองเสื่อม	ต้องเป็นคนปรับเอง	เพรำะสิ่งนั้นอำจเป็นไป
ได้ยำกมำก

	 6.	 พยำยำมท�ำจิตใจให้สดใส	 อำรมณ์สดชื่น	 สนุก 
สนำน	คนไข้ภำวะสมองเสื่อมยังต้องกำรควำมสนุกสนำน
อยู่	ถ้ำผู้ดูแลอำรมณ์ดี	จะมีผลที่ดีต่อกำรดูแลคนไข้
	 7.	 พยำยำมจัดรูปแบบกำรดูแลที่สม�่ำเสมอ	 ไม่
เปล่ียนไปเปล่ียนมำ	 สำมำรถคำดกำรณ์ได้	 เช่น	 กำร 
รับประทำนอำหำร	ยำ	กำรออกก�ำลังกำย	อำบน�ำ้	หรอืแม้ 
กระท่ังกำรเข้ำนอน	 ให้มีเวลำที่ค่อนข้ำงคงที่	 ท�ำด้วยวิธ ี
เดมิ	ๆ 	ในเวลำเดยีวกนัของแต่ละวนั	คนไข้อำจค่อย	ๆ 	เรยีนรู ้
ได้ทีละเล็ก	 ทีละน้อย	 รวมทั้งพยำยำมปรับสิ่งรอบตัวให้
เรียบง่ำย	เช่น	ไม่เคลื่อนย้ำยเฟอร์นิเจอร์ในบ้ำนบ่อย	ๆ
	 8.	 พยำยำมพูดส่ือสำรกบัคนไข้เป็นประจ�ำ	อธบิำย
สั้น	ๆ	ว่ำ	ก�ำลังท�ำอะไรเป็นขั้น	ๆ	ทีละขั้นตอน	เช่น	กำร
อำบน�้ำ	 คนทั่วไปมักไม่มีปัญหำ	 แต่ส�ำหรับคนไข้ภำวะ
สมองเส่ือม	 ถือว่ำเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน	 ดังนั้น	 ผู้ดูแล
ควรอธิบำยให้คนไข้ท�ำทีละขั้น	 บำงคร้ังกำรดูแลคนไข้ใน
กิจกรรมเดิม	 ๆ	 อำจเข้ำใจว่ำคนไข้น่ำจะเข้ำใจและจ�ำได้	
แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป	 ทำงที่ดีควรให้คนไข้มีส่วนใน
กำรตัดสินใจด้วยจะดีกว่ำ
	 9.	 หลีกเลี่ยงกำรพูดถึงคนไข้ต่อหน้ำ	 โดยเฉพำะ
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์คนไข้	 และพยำยำมเตือนผู ้อื่น 
ไม่ให้ท�ำเช่นนั้น	
	 10.	 ควรได้รับกำรใส่สร้อย	 สร้อยข้อมือ	 หรือพก
บัตรที่บอกว่ำคนไข้มีปัญหำด้ำนควำมจ�ำและหมำยเลข
ติดต่อกลับ	 วิธีนี้จะช่วยลดควำมวุ่นวำยในกำรตำมหำตัว
ได้	หำกคนไข้เดินออกนอกบ้ำนโดยไม่มีใครรู้
	 11.	 พยำยำมให้คนไข้ได้ท�ำกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 บ้ำง	
เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรง	 และท�ำให้รู้สึกว่ำมีส่วนร่วมใน
ครอบครวัและชวีติมคีวำมหมำย	แต่หลกีเลีย่งกำรกระตุน้	 
หรือพยำยำมฝืนคนไข้จนเกินไป	 เนื่องจำกอำจท�ำให้
หงุดหงิดและท�ำให้ผู้ดูแลอำรมณ์เสียได้เช่นกัน
	 เมื่อสมำชิกในครอบครัวของท่ำนประสบกับภำวะ
สมองเส่ือม	 ทุกคนในครอบครัวควรร่วมมีบทบำทในกำร
ใส่ใจดูแล	 และพร้อมที่จะเปิดใจท�ำควำมเข้ำใจ	 เรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขต่อไปครับ

สุขภาพ : ดูแลผู้สูงอายุ  สมองเสื่อม
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	 อ.พญ.ชยำภรณ์	โชตญิำณวงษ์	ภำควชิำเวชศำสตร์

ฟ้ืนฟ	ูคณะแพทย์ศำสตร์ศริริำชพยำบำล	เปิดเผยเกีย่วกบั

โรคข้อไหล่ตดิว่ำ	เป็นภำวะท่ีท�ำให้ผูป่้วยมอีำกำรปวดไหล่	

และไม่สำมำรถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุดพิสัยข้อ	 ไม่ว่ำจะ

ขยับเอง	หรือให้ผู้อื่นช่วยขยับให้

	 “สำเหตุของข้อไหล่ติด	 ในปัจจุบันยังไม่ทรำบ

สำเหตุที่แน่ชัด	แต่จำกกำรศึกษำทำงพยำธิสรีรวิทยำ	พบ 

กำรอักเสบของเยื่อหุ้มข้อ	 และมีกำรหนำตัวของเยื่อหุ้ม 

ข้อเป็นพังผืดตำมมำ	 ท�ำให้เคลื่อนไหวข้อได้น้อยลง 

พบได้ประมำณ	 2-5%	 ของประชำกรมักเกิดกับผู้หญิง 

มำกกว่ำผูช้ำย	มกัเป็นกบัแขนทีไ่ม่ถนดัมำกกว่ำข้ำงท่ีถนดั	 

และมโีอกำสเป็นท้ัง	2	ข้ำง	ได้ประมำณ	20-30%	พบได้บ่อย 

ในผูท้ีมี่อำยุระหว่ำง	40-60	ปีและพบว่ำ	ผูท้ีเ่ป็นโรคเบำหวำน 

โรคของต่อมธัยรอยด์	 และโรคหัวใจ	 มีโอกำสเกิดภำวะ 

ข้อไหล่ตดิได้มำกกว่ำคนทัว่ไป	“อำกำรของโรคข้อไหล่ตดิ

มี	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะปวดระยะข้อติดและระยะฟื้นตัว

	 1.	 ระยะปวด	 ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ำอำกำรปวดค่อยๆ	 

เป็นมำกขึน้	ปวดเมือ่มกีำรเคลือ่นไหว	ปวดมำกตอนกลำงคนื 

จนรบกวนกำรนอน	พิสัยกำรเคลื่อนไหวของข้อจะค่อยๆ	

ลดลง	ระยะนี้มักนำน	2-9	เดือน

	 2.	 ระยะข้อตดิ	อำกำรปวดจำกระยะแรกเริม่ลดลง	

พสิยักำรเคล่ือนไหวของข้อไหล่ในทกุทศิทำงลดลงชดัเจน	 

อำจส่งผลต่อกิจวัตรประจ�ำวันอย่ำงมำก	 ระยะนี้ทั่วไป

นำน	4-12	เดือน

	 3.	 ระยะฟื้นตัว	 อำกำรปวดจะลดลง	 พิสัยกำร

เคลือ่นไหวของข้อไหล่จะค่อยๆ	ดขีึน้ในช่วง	5	เดือน	ถึง	2	ปี	 

ส�ำหรับกำรวินิจฉัยโรคแพทย์นั้น	 สำมำรถวินิจฉัยได้จำก

กำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำยส่วนกำรตรวจเพ่ิมเติม	

เช่น	 เอกซเรย์	 เอ็มอำร์ไอ	 กำรตรวจด้วยเคร่ืองอัลตรำ 

ซำวนด์เพื่อแยกโรคอื่นๆ	ออกไปตำมควำมเหมำะสมของ 

ผูป่้วยแต่ละรำยกำรรกัษำเป้ำหมำยของกำรรกัษำ	คอื	กำร

ลดควำมเจ็บปวดเพิ่มพิสัยของกำรเคล่ือนไหวและกำร 

กลับมำใช้งำนข้อไหล่ในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน

	 เนื่องจำกโดยทั่วไปข้อไหล่ติดเป็นภำวะที่หำยได้

เอง	 กำรรักษำแบบประคับประคองตำมระยะของโรคจะ

ช่วยให้ผูป่้วยส่วนใหญ่อำกำรดขีึน้	ในระยะปวดกำรรกัษำ

เน้นลดอำกำรปวดและกำรอักเสบอำจให้ยำแก้ปวดและ

ต้ำนกำรอักเสบ	 กำรออกก�ำลังเพ่ือคงพิสัยข้อ	 เม่ือเข้ำสู่

ระยะข้อติดอำกำรปวดเร่ิมน้อยลง	 กำรรักษำจะเน้นกำร

เพิม่พสิยัข้อ	ผูป่้วยสำมำรถออกก�ำลงักำยได้เองโดยกำรยดื

ดัดข้อไหล่ทุกวัน	โดยก่อนกำรดัดข้อไหล่ควรประคบด้วย

แผ่นควำมร้อน	 หลังดัดข้อไหล่แล้วอำจใช้แผ่นควำมเย็น 

ประคบป้องกันกำรอักเสบ	 หำกไม่ดีขึ้นอำจพิจำรณำท�ำ

กำยภำพบ�ำบดัโดยกำรใช้อปุกรณ์ให้ควำมร้อนต่ำงๆ	และ

กำรดัดข้อไหล่โดยนักกำยภำพบ�ำบัดจะช่วยท�ำให้อำกำร

เป็นปกติเร็วขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	ผู้ป่วยควรต้องช่วยตนเอง 

ด้วยกำรยืดดัดข้อไหล่ทุกวันร่วมด้วย	 สุดท้ำยในระยะ 

ฟื้นตัว	 จะเน้นกำรออกก�ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรง 

ของกล้ำมเนื้อรอบข้อไหล่

	 หำกอำกำรข้อไหล่ติดไม่ดีขึ้นจนรบกวนกำรใช้ 

ชวีติประจ�ำวนัหลงักำรรกัษำอย่ำงเตม็ที	่4-6	เดอืน	แพทย์

อำจพิจำรณำรักษำโดยกำรผ่ำตัด	 เช่น	 กำรดมยำสลบ 

เพื่อดัดข้อไหล่	 หรือกำรผ่ำตัดส่องกล้องไปตัดผังผืดหรือ

เนื่อเยื่อที่ยึดข้อไหล่	เป็นต้น

ที่มำข้อมูล: คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

สุขภาพ : ข้อไหล่ติด!! มักเป็นกันบ่อยๆ
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 1. ประดับเครื่องหมำยของสมำคม

 2. ได้รับวำรสำรหรือข่ำวสำรของสมำคม

 3. ได้รับส่วนลดในกำรใช้ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมของสมำคม

 4. ได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆของสมำคม

 5. ได้รับส่วนลดพิเศษจำกสถำนประกอบกำรและร้ำนค้ำต่ำงๆ

สถานประกอบการ/ร้านค้าที่ให้สิทธิประโยชน์สมาชิก ส.มก. (แสดงบัตรสมาชิก)

A กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม.
 1. ร้านอาหารนนทรี
	 	 50		ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900	www.nontrirestaurant.com

	 	 โทร.	02-9427708-9	แฟ๊ก	02-9427710	ลดเฉพำะค่ำอำหำร	เงินสด	10%	บัตรเครดิต	5	%

 2. ร้านสามมะ
	 	 ลำดพร้ำว	71	ซอยนำคนิวำศ	33	โทร.	02-0062584,	081-6689166	คุณชำนนท์,	คุณรัตนำ

	 	 ลดเฉพำะค่ำอำหำร	เงินสด10%

สิทธิของสมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 3. ร้านอาหารโตเกียว-ปิ้ง-ย่าง-ชาบู
	 	 42/35	ม.11	ต.ลำดสวำย	อ.ล�ำลูกกำ	ปทุมธำนี	12150

	 	 โทร	02-1923812,	081-8754474,	0814823600	คุณกิตติ,	คุณสุจิรำ

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำรเมนูบุฟเฟต์	5%	เงินสด,	ส่วนลด		10%	ส�ำหรับอำลำคำร์ท

 4. ชาบูชาบู นางใน 
  4.1  สำขำ ประชำนิเวศน์ 1

	 	 2	เทศบำลนิมิตรเหนือ	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900,	โทร.	082-472-1379		คุณอิสรีย์

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำรเมนูบุฟเฟต์	10	%เงินสด

  4.2  สำขำร่มเกล้ำ

	 	 52/1	131-131	ถนนร่มเกล้ำ	แขวงคลองสำมประเวศ	เขตลำดกระบงั	กทม.	10520	โทร.	099-535-9539	คณุอสิรย์ี 

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำรเมนูบุฟเฟต์		10	%เงินสด
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 5. Spaghetti House  Prachachuen
	 	 99/208	ถนนเทศบำลสงเครำะห์	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900

	 	 หมู่บ้ำนประชำนิเวศน์	1	โทร	02-9542074	คุณขัตติยำ	จินดำสมุทร	(หน่อย)

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำร	5%

 6. ร้านอาหารญี่ปุ่นนัมบะ
	 	 163	ถนน	เจริญเมือง	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50000	คุณสุธี	วงษ์กมลชุณห์	โทร.	052-062114,	081-6814881

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำร	5%
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 7. ร้าน Green Terrace
	 	 89/3	ถนนหลักเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์		32000	คุณโส่ย	

	 	 โทร.	089-949-2956

	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำร	10%

 8. ร้าน คิดถึงเบเกอรี่ & คอฟฟี่
	 	 28	ถนน	สนิทนิคมรัฐ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	คุณเพนส์		โทร.	086-4689414,	044-512471	 	

	 	 ซือ้เครป	2	ช้ินแถมฟรี	1	ชิน้,	เครือ่งด่ืมแถมชำกุหลำบฟรี	ร้อนเยน็,	ขนมซือ้	1,000	บ.	แถมสบูมู่ลค่ำ	60	บำท.
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 9. CHEF  THANORMอาหารอิตาเลี่ยน
  9.1  สำขำ 1	ท่ำเรืออยู่ใน	รพ.ท่ำเรือ	ส�ำนักอนำมัย	อำคำร	2.	ตรงข้ำมกรมศุลกำกร

  9.2 สำขำ 2	ประชำนิเวศน์	1.40	อำคำร	ลำยูนิค		ถ.เทศบำลรังสรรค์เหนือ		แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	

	 	 	 กทม.10900	คุณรัชชพร	รู้เจน	062-3695553,		092-6939944

	 	 	 รับส่วนลดค่ำอำหำร	5%		ทั้ง		2	สำขำ.
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 10. ThE foodie เดอะฟู๊ดดี้อาหารไทยแท้ต้นต�ารับ
	 	 83/6	ซอยหมู่บ้ำนซีเมนต์ไทย	ถ.ประชำชื่น		เขตลำดยำว	แขวงจตุจักร		กทม.	10900	

	 	 คุณวันทนำ/คุณภิรมย์	โทร.	0-2911-0149-50

	 	 ส่วนลดพิเศษ	ค่ำอำหำร	5	%

 11. ร้านอาหาร ปรุง
	 	 39	หมู่บ้ำน	ชลนิเวศน์		ถนนประชำชื่น		เขตจตุจักร		กทม.	10900	

	 	 คุณหนูเล็ก	โทร.	087-3523566	มีบริกำรจัดส่งถึงบ้ำน

	 	 ส่วนลดพิเศษ	ค่ำอำหำร	5	%		เมื่อซื้อขั้นต�่ำ	500	บำท	(เงินสด)

 12. ZETA COFFEE
	 	 ประชำนิเวศน์	1	เลขที่	40	อำคำร	ลำยูนิค	ถ.	เทศบำลรังสรรค์เหนือ	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900

	 	 คุณจำตุรนต์	เอี่ยสิริ	081-813-6659

	 	 รับส่วนลดค่ำเครื่องดื่ม	10	%
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 13. ร้าน  เตี๋ยวต�า แซ่บ
	 	 36/5	ต.	รั้วใหญ่	ถ.นำงแว่นแก้ว	อ.เมือง	จ.	สุพรรณบุรี	70000	โทร:	0810109319		คุณไมค์

	 	 ส่วนลดพิเศษ		ส่วนลดพิเศษ	ค่ำอำหำร		10	%

B. กลุ่มคลินิก.
 1. คลินิกสมองและระบบประสำท (Neuro Clinic) หมออิทธิกร

	 	 ก่อนถึง	ตลำดบองมำเช่	หมู่บ้ำนประชำนิเวศน์	1.		เวลำท�ำกำร	จันทร์-เสำร์		10.00-19.00	น.

	 	 นพ.	อทิธกิร	เลำหทยัเวศนิทร์	วฒุบิตัรแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ	สำขำประสำทวทิยำ	โทร	064-808-9708,	098-543-7789

	 	 ตรวจรักษำ	สมอง	อัมพฤกษ์	อัมพำต	แขนขำอ่อนแรง	ลมชัก	ปวดศีรษะ,	ไมเกรน,	เวียนศีรษะ,	อำกำรชำ

	 	 ควำมจ�ำเสื่อม,นอนไม่หลับ,นอนกรน

	 	 ส่วนลดตำมข้อตกลงกับ	ส.มก.

 2. คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแฟมิลี่.

  16/4-5	ถ.เทศบำลสงเครำะห์	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร		กรุงเทพฯ	10900		
	 	 คุณหมอนิรมล/คุณหมอ	สุภำภรณ์	โทร.02-5803528,	0863131349
	 	 ส่วนลดพิเศษ
	 	 1	 ค่ำท�ำฟันลด	5%	(อุดฟัน,	ขูดหินปูน,	ถอนฟัน,	ผ่ำฟันคุด,	ครอบฟัน)	ยกเว้นครอบฟันชนิด	semiprecious	
	 	 	 และ	precious
	 	 2.	 รำกเทียมของ	Osstemรำคำพร้อมครอบฟัน	จำก	65,000	บำท	เหลือ	49,000	บำท
	 	 3.	 ฟอกสีฟันชนิดฟอกที่บ้ำน	จำก	4,500	บำท	เหลือ	3,900	บำท
	 	 4.	 จัดฟันจะแถม	re-tainer	มูลค่ำ	5,000	บำท	หลังจัดฟันเสร็จ.
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C. กลุ่มเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงาน
 ร้านประชาเวช (ขายเครื่องเขียน)
	 230	ประชำนิเวศน์	1	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900

	 โทร.	02-9543496	แฟ๊ก.	02-9543496	คุณสุนทรี,	คุณนงเยำว์,	รับส่วนลด	10%	เมื่อซื้อเงินสด	100	บำทขึ้นไป

D. กลุ่มอุปกรณ์กีฬา
 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ากัด www.grandsport.com

	 มอบส่วนลดพิเศษ	10	%	เฉพำะสินค้ำในเครือแกรนด์สปอร์ตเท่ำนั้น	(ยกเว้นสินค้ำกลุ่มทีมชำติและสโมสร)	

	 ตั้งแต่วันนี้	–	30	ธันวำคม	2560		ในร้ำนค้ำเครือแกรนด์สปอร์ต	ทั้งหมด	7	สำขำ		ต่อไปนี้

	 1.	 สำขำแฟชั่นไอส์แลนด์	ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์		โทร.	099-282-4954

	 2.	 สำขำ	หัวหมำก	ซ.	รำมค�ำแหง	65		โทร.	02-318-3000	ต่อ	181-183	โทร	081-860-3514

	 3.	 สำขำ	รำมค�ำแหง	ถ.รำมค�ำแหง		โทร.	02-318-3000	ต่อ	271-273	โทร.	089-890-8442

	 4.	 สำขำ	นวมินทร์	ถ.นวมินทร์		โทร.	02-944-9000	ต่อ	100-101	โทร.	081-513-2321

	 5.	 สำขำ	ปทุมวัน	(สถำนีสนำมกีฬำแห่งชำติ)	ซ.จุฬำ	10	โทร.	02-216-4231	ต่อ	113-116	โทร.	081-513-2133

	 6.	 สำขำเทอร์มินอล	21.	โครำช		จ.นครรำชสีมำ	โทร.	095-529-9734

	 7.	 ร้ำน	เอฟ.ซี.	มำเนีย	(สถำนีสนำมกีฬำแห่งชำติ)	ซ.จุฬำ	12		โทร.	02-216-4231	ต่อ	119	โทร.	081-513-2122

	 ชื่อร้ำนค้ำ	“แกรนด์สปอร์ตช๊อป”	(GRAND	SPORT	SHOP)
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E. กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท
 1. KU HOME

	 	 บริษัท	โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่		จ�ำกัด		

	 	 50	หมู่	3.	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	บำงเขน	ถ.งำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.10900	

	 	 โทร.	02-579-0010-5	แฟ๊ก.	02-579-9291-2	www.kuhome-kasetsart.com

	 	 ส่วนลดพิเศษ	ส�ำหรับ	สมำชิก	ส.มก.	ทั้ง	ค่ำห้องพัก,กำรประชุมจัดงำนสัมมนำและจัดเลี้ยงสังสรรค์

 2. บ้านภูสวน

	 	 93		หมู่ที่	6.		ต�ำบลหินตั้ง		อ.เมือง		จ.	นครนำยก

	 	 โทร.	081-255-3121	คุณจิ๋ม	080-502-8221	คุณกนกวรรณ	(นุ้ย)

	 	 ส่วนลดพิเศษ		20	%	ในวันธรรมดำ	วันหยุดเสำร์-อำทิตย์	และวันหยุดต่อเนื่องลด	15	%

 3. บ้านนารีสอร์ท

	 	 138	-139	หมู่	13	ต.	ป่ำขะ	อ.บ้ำนนำ	จ.	นครนำยก	โทร.	095-9292594,	094-3565563

	 	 ส่วนลดพิเศษ	20	%	ทุกวัน.
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สังคมชาวขจี
 l	วำรสำรนนทรีฉบับเดือนกรกฎำคม-กันยำยน	

2560	 ยุคปฏิรูป	 ส.มก.ได้ฤกษ์เบิกชัยเพื่อน�ำเสนอข้อมูล

ข่ำวสำรของ	 ส.มก.	 และสำระต่ำงๆ	 ที่เป็นประโยชน์แก ่

นิสิตเก่ำ	 ตลอดจนเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร 

ควำมเคลือ่นไหวของนสิติเก่ำรุ่นต่ำงๆ	ให้เป็นทีร่บัรูก้นัและ 

จะได้พ่ึงพำขออำศัยกันบ้ำง…	 ขอแสดงควำมยินดีกับ	 

ดร.วิฑรูย์สิมะโชคด	ีมก.33	อดีตปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 

ผู้สมัครอิสระลงเลือกตั้งชิงชัยเป็นนำยก	 ส.มก.คนใหม	่

สำมำรถหักด่ำนทุ ่งบำงเขนได้รับเลือกตั้งเป็นนำยก	 

ส.มก.	วำระกำรท�ำงำนปี	2560	-	2562	ทั้งๆ	ที่ไม่เคยเป็น 

กรรมกำรบริหำร	 ส.มก.	 มำก่อน	 พลิกควำมคำดหมำย

ของทุกฝ่ำยอย่ำงสิ้นเชิง	 ผลกำรเลือกต้ังในคร้ังนี้คงเป็น

ข้อพิสูจน์เป็นอย่ำงดีว่ำประชำคมนิสิตเก่ำล้วนต้องกำร

ให้	 ส.มก.ก้ำวไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงในกำรท�ำหน้ำที่

เพื่อเป็นศูนย์กลำงของนิสิตเก่ำอย่ำงแท้จริง…ขอปรบมือ 

ให้กับกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังนำยก	 

ส.มก.ที่อ�ำนวยกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีอย่ำงรำบรื่น 

ทุกประกำร	โดยมี	ร.ต.ประพำส	ลิมปะพันธ์	มก.14	เป็น 

ประธำน	และกรรมกำรอกี	4	ท่ำน	ได้แก่	คณุหญงิสชุำดำ  

ศรเีพญ็ มก.18	คณุหญงิประไพศรพีทัิกษ์ไพรวลั	มก.	21		

นำยไพชยนต์  อจุะรัตย์	มก.19	และนำยอ�ำนวย เนตยสภุำ  

มก.28…	

 l ศ.ระพี สำคริก	 มก.2	 อดีต	 รมช.เกษตรและ

สหกรณ์	 และอดีตอธิกำรบดี	 มก.	 ผู้ที่นิสิตชำวค่ำยอำสำ

พัฒนำชนบทให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงยิ่ง	 ขณะนี้

อยู่ในระหว่ำงกำรพักฟื้นรักษำตัวด้วยโรคชรำท่ี	 รพ.พระ

มงกุฏ	 ครอบครัวสำคริกของดเยี่ยมก่อนเพื่อที่ท่ำนจะได ้

รับกำรฟื้นฟูสุขภำพอย่ำงเต็มที่	 ขอให้คุณพ่อหำยเป็น 

ปกติในเรว็วนั…	l	เป็นนสิติเก่ำอำวโุสทีเ่ป็นแบบอย่ำงของ

สภุำพบรุษุนกัประชำธปิไตย	ดร.วฑิรูย์ ก�ำเนดิเพชร	มก.9	 

อดตีอธบิดกีรมปศสุตัว์และอดตีประธำนคณะกรรมกำรที่

ปรึกษำกำรเกษตร	 ส.มก.	 ผูกไทใส่สูทเข้ำคูหำลงคะแนน

เลือกต้ังนำยก	ส.มก.	ต้ังแต่ยำมเช้ำ	…	l  อ�ำพล เสนำณรงค์  

มก.11	 องคมนตรีในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 

รัชกำลที่	 9	 ได้ท�ำหน้ำที่มำตั้งแต่ปี	 2537	–	2559	 รวม 

เวลำ	 22	 ปีได้กลับมำด�ำเนินชีวิตตำมแบบฉบับของลูก 

นนทรีอีกครั้งหน่ึง	 มีกำรประชุมสังสรรค์รุ่นทุกวันที่	 11	 

ของทุกเดือนและร่วมประชุมกับ	มก.	อำวุโสทุก	ๆ	กลำง

เดือน...l กงัสดำล เทพหสัดนิ ณ อยธุยำ	มก.14		อดตีนกัร้อง 

วง	 เค.ยู.แบรนด์ในสมัยท่ีวงเค.ยู.แบรนด์ได้รับรำงวัล 

พระรำชทำนเคร่ืองดนตรีทรัมเป็ตจำกพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู ่หัว	 รัชกำลที่	 9	 เมื่อครั้งที่มีกำรประกวด 

วงดนตรีบิ๊กแบรนด์	5	มหำวิทยำลัยโดยวง	เค.ยู.แบรนด ์
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ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	 ขณะนี้ก�ำลังปลื้มอกปลื้มใจกับ 

ควำมส�ำเรจ็ของ	กรวชิ  เทพหสัดนิ ณ อยธุยำ ผูเ้ป็นบุตรชำย 

ซึ่งเป็นนักร้องเพลงคลำสสิกชื่อดังระดับแนวหน้ำของ 

ประเทศก�ำลังจะส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกสำขำ 

กำรขับร้องจำกจุฬำฯ	ในปีนี้…l ศ.เกียรติคุณ ดร.จรัญ 

จันทลักขณำ มก.15	 ได้ทุ ่มเทกับกำรท�ำงำนด้ำน 

กำรเกษตรด้วยจิตวิญญำณอันแรงกล้ำมำตลอดชีวิต 

กำรรบัรำชกำร	ตอนน้ีมำจบังำนด้ำนกำรศกึษำเพือ่พฒันำ 

คนของชำติให้เป็นคนมีคุณภำพ	 ขณะนี้เป็นนำยกสภำ	 

ม.ทักษิณ	กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำมธ.	และนำยกสภำ 

สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน	…l ปรำโมทย์ ไม้กลัด  

มก.	 18	 อดีตอธิบดีกรมชลประทำน	 อดีตประธำน 

กรรมำธิกำรปฏิรูปทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 

สปช.	 และอดีตประธำนอนุกรรมำธิกำรปฏิรูปกลไก 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	 สปช.	 มีแนวคิดจัดท�ำ 

ยุทธศำสตร์แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำทั่วประเทศอย่ำง 

ยั่งยืนโดยใช้องค์ควำมรู้ตำมหลักวิชำและเทคนิคในกำร 

สร้ำงแหล่งกักเก็บน�้ำให้กระจำยไปท่ัวประเทศในพื้นที ่

ระดับจังหวัด	อ�ำเภอ	ต�ำบล	และหมู่บ้ำน	น่ำจะตอบโจทย ์

กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ของชำตไิด้อย่ำงถกูจดุและ 

ตรงเป้ำเพื่อแก้ปัญหำภำวะวิกฤตกำรณ์ขำดแคลนน�้ำ 

ที่นับวันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น…l  ศ.ดร.เกษม  

จันทร์แก้ว มก.18	 ผอ.โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ 

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

อุทิศตนท�ำงำนหนักอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมำตลอด 

ชีวิต	ไม่ยอมเกษียณอำยุตนเอง	ท�ำงำนแบบไม่มีเงินเดือน 

ถือเป็นแบบอย่ำงของบุคคลท่ีควรค่ำแก่กำรยกย่องเป็น 

อย่ำงยิ่ง…	

 l	 ทุ่มเทกำรท�ำงำนด้ำนกล้วยไม้มำร่วม	 10	 ปี	 

ในนำมของมลูนธิริะพ	ี–	กลัยำ		สำครกิ	ร่วมกบั	ส�ำนกังำน 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	 องค์กรภำคเอกชน	 และ 

ชำวสวนกล้วยไม้ภำคกลำง	จิตติ รัตนเพียรชัย มก.22	 

ก�ำลังรอคอยควำมฝันท่ีใกล้เป็นจริงทุกขณะในอีกไม่กี่ป ี

ข้ำงหน้ำคำดว่ำในปี	 2564	 กำรส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก 

ภำยใต้โครงสร้ำงรูปแบบคลำสเตอร์กล้วยไม้จะสำมำรถ 

ตอบสนองต่อค�ำสั่งซ้ือทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ของผู้น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ…	 

l  ดร.เกรียงศักด์ิ สุวรรณธรำดล	 มก.24	 เคยสร้ำง 

ผลงำนอนัลือล่ันในโครงกำร	“TRAINING	ON	INTEGRATED	 

CORP	 MANAGEMENT	 TECHNOLOGY	 FOR	 

PRODUCTION	OF	GOOD	QUALITY	RICE	SEED”	ให้กบั 

กรมวิชำกำรเกษตรเมื่อทศวรรษที่ผ่ำนมำในฐำนะเป็น 

ที่ปรึกษำองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ 

(FAO)	 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษำพิจำรณำกำรเสนอขอ 
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งบวิจัยและกำรประเมินผลงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 

อำท	ิ	สกว.	สวก.	สวทช.	และ	สวทน.	…	l บศุรำ อึง๊ภำกรณ์  

มก.24	ประธำนรุ่น	มก.24	ก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมเพื่อกำร 

สนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำแก่โรงเรยีนต่ำง	ๆ 	ใน	จ.สุรำษฎร์ธำน ี

เพือ่นร่วมรุ่นมำช่วยกนัหน่อย…l รศ. ดร.วโิรจ อ่ิมพทิกัษ์  

มก.25	นำยกสภำ	มก.	คนที่	28	พ้นวำระกำรท�ำงำนเมื่อ 

วันที่	11	เมษำยน	2560	แล้วโดยท�ำงำนมำเป็นเวลำ	2	ป ี

กบัอกี	3	วนั	ปัจจบัุนเป็นท่ีปรกึษำ	l ดร.จงรกั วัชรินทร์รัตน์  

มก.46	รกัษำกำรแทนอธกิำรบดี	มก.ได้เผยแพร่ยทุธศำสตร์	 

และผลงำน	KU	SUPER	PLUS	และได้ขอบคุณหน่วยงำน 

ต่ำงๆ	 ที่ท�ำงำนร่วมกันมำด้วยดีเข้ำดูท่ีเว็บไซต์	 WWW. 

KUPRESIDENT13.KU.AC.TH…	l อดศิกัดิ ์ศรีสรรพกิจ  

มก.25	 อดีตอธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร	 อดีตเลขำธิกำร	 

สปก.	และอดตีเลขำธกิำร	สศก.มงีำนอดเิรกท�ำกำรเกษตร 

แบบทฤษฎีใหม่ในพืน้ทีก่ว่ำ	20	ไร่	อ.สวุรรณภมู	ิจ.ร้อยเอด็ 

โดยยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 

ในกำรเรยีนรูศ้ำสตร์พระรำชำ	…	l รศ.ดร.เจษฎำ แก้วกัลยำ  

มก.27	นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนน�้ำ	อดีตรองอธิกำรบดี	 

มก.หลำยสมัยยังคงท�ำงำนให้กับองค์กรภำครัฐและภำค 

เอกชนมำกมำยหลำยแห่งอำทิ	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำร 

บริหำรจัดกำรน�้ำ	 สกว.	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

ทรพัยำกรน�ำ้	สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ฯลฯ…	l 

หลงัเกษียณอำยรุำชกำรแล้ว	ดร.เกลยีวพนัธ์ สวุรรณรกัษ์  

มก.27	 ใช้ชีวิตอยู่กับบ้ำนสวนและเลี้ยงหลำนมำเกือบ	 

10	 ปี	 ตอนนี้หมดสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วเพรำะ 

นิสิตเก่ำชำวค่ำยเข็นให้เป็นประธำนชำวค่ำย	 มก.	 วำระ 

ท�ำงำน	ปี	2560	-	2562	ผู้ทีฝ่ำกผลงำนไว้มำกมำยในอดตี 

ก็ไม่พ้นที่จะต้องท�ำงำนหนักรับใช้ส ่วนรวมต่อไป…	 

l	 ชีพจรลงเท้ำต้องไปดูโรงงำนที่ลงทุนไว้ในจีนทุกเดือน	 

ศิริ ชมชำญ มก.28	นำยก	ส.มก.ปี	2544	-	2546	และ 

อดตีกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒ	ิมก.หลำยสมยัยงัต้องเดนิทำง 

ไปดูงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ในหลำยจังหวัด 

เป็นประจ�ำอกีด้วย…	l สุทธศิกัด์ิ โล่ห์สวสัด์ิ มก.28	อดตี 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ	 มี 

ภำรกิจรัดตัวจึงต้องวำงมือจำกต�ำแหน่งประธำนมูลนิธ ิ

นิสิตเก่ำ	มก.	รุ่น	28	โดยส่งไม้ต่อให้ประธำน	มก.	รุ่น	28	 

ท�ำหน้ำที่ประธำนมูลนิธิฯ	 คนใหม่	 ปัจจุบันมูลนิธิฯ	 

มียอดเงินคงเหลือหลำยล้ำนบำทและได้รับกำรอนุมัติ 

จำกกระทรวงกำรคลังให้เป็นมูลนิธิสำธำรณกุศลซึ่ง 

ผู้บริจำคเงินให้กับมูลนิธิฯสำมำรถน�ำยอดเงินบริจำค 

ไปขอลดหย่อนภำษีได้	 รุ่นอ่ืน	 ๆ	 ควรไปขอศึกษำดูงำน 

กนัไว้เพือ่น�ำมำพฒันำรุน่ของตน…	l	ขอส่งก�ำลงัใจให้กบั	 

น.สพ.โกเมศ โอสถศลิป์ มก.29	อดีตนกัร้อง	เค.ย.ูแบรนด์	 

เสียงอมตะ	 ขณะนี้อยู ่ระหว่ำงกำรพักฟื้นรักษำตัวอยู่ 

ท่ีบ้ำน	 ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่เป็นอย่ำงดีจำกคู ่ชีวิต 

มำล ีโอสถศลิป์ มก.29…	
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 l  ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ มก.30	 อดีต 

เลขำธิกำรศูนย์กลำงนิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย 

เมื่อปี	2516	ท�ำงำนด้ำนกำรศึกษำมำตลอดชีวิต	โดยเป็น 

อดีตคณบดีคณะรัฐประศำสนศำสตร์	 นิด้ำ	 2	 สมัยและ 

อธกิำรบดนีด้ิำ	2	สมยั	ปัจจบัุนลงไปท�ำงำนด้ำนกำรศกึษำ 

ทีภ่ำคใต้เป็นอธกิำรบด	ีม.วลัยลกัษณ์…l	นอกจำกจะเป็น 

ที่ปรึกษำบรรณำธิกำรบริหำรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และ 

ที่ปรึกษำสมำคมผู ้ผลิตข่ำวออนไลน์แล้ว	 จักรพันธ์  

วงศ์สลับศรี	มก.30	ยงัต้องท�ำหน้ำทีใ่นคณะอนกุรรมกำร 

พิจำรณำจริยธรรมรำยกำรโทรทัศน์	THAI	PBS	อีกด้วย…	 

l 	 แม้จะมีภำรกิจมำกมำยหลำยด้ำนในต�ำแหน่งรอง 

เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง	เรณ ูตงัคจวิำงกูร  

มก.31	 ยังต้องท�ำหน้ำท่ีเป็นหัวเรือใหญ่โดยเป็นประธำน 

กรรมกำรตลำดคลองผดงุกรงุเกษมซึง่จดังำนมำแล้ว	30	ครัง้	 

ตัง้แต่ปี	2558	ถงึปัจจบัุน	สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร	ชมุชน	 

ผู้ประกอบกำร	SMES	กว่ำ	1,500	ล้ำนบำท	และในช่วง 

เดือนพฤษภำคม	 -	 กรกฎำคม	 2560	 ก�ำลังจัดงำน 

“THAILAND’S	BEST	LOCAL	PRODUCT	สดุยอดสนิค้ำ 

หลำกหลำยทัว่ไทย	หำได้ในทีเ่ดยีว”	ทีน่�ำสนิค้ำจำกชมุชน 

ท่ัวประเทศมำจ�ำหน่ำยต้ังเป้ำยอดขำยสินค้ำ	200	ล้ำนบำท	 

ไปช่วยกนักระจำยรำยได้กนัหน่อย…	l	เป็นอำจำรย์ทีส่ถำบนั 

ประชำกรศำสตร์	ม.มหิดล	แล้วย้ำยไปสอนหนงัสอืที	่มศว. 

ประสำนมิตร	 เกษียณอำยุรำชกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำ 

ภำควิชำรัฐศำสตร์	คณะสังคมศำสตร์	ตอนนี้	จักรำฑิตย์  

ธนำคม	มก.31	ไปเป็นกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุสิภำกำรศกึษำ	 

รร.นำยร้อยต�ำรวจ	 อย่ำลืมช่วยปฏิรูปต�ำรวจกันหน่อย…	 

l อนันต์ เภตรำ มก.32	นำยก	ส.มก.	ปี	2552	-	2554	 

วำงมือจำกอำณำจักรธุรกิจรถยนต์ชั้นน�ำค่ำยยุโรปและ 

ค่ำยญี่ปุ่น	 ขอเป็นเพียงคนธรรมดำๆคนหนึ่งก็พอแล้วแต ่

ก็ยังท�ำงำนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ไม่ได้ขำด	ใครผ่ำนไป 

แถวนัน้หรอืเฉยีดใกล้จ.ปทมุธำนแีวะไปทำนกำแฟกนัได้…	 

l พล.อ.ต.หญิงพัชรำ บุณยทรรพ มก.32	 แม่พลอย 

ในละครสี่แผ่นดินเมื่อปี	 2517	 ในยุคที่โทรทัศน์ไทยเริ่ม 

แพร่ภำพออกอำกำศจอสเีป็นครัง้แรกเกษยีณอำยรุำชกำร 

ในต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชำกำรกองทัพไทย	ก่อน 

หน้ำนีไ้ด้พสิจูน์ฝีไม้ลำยมอืท�ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำชนดิ 

ยอมหักไม่ยอมงอจนได้ต�ำแหน่งเป็นรอง	ผอ.ส�ำนักตรวจ 

สอบบัญชีทหำรนับเป็นคนแรกที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกรั้ว 
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มหำวิทยำลัยที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้ปัจจุบันได้ท�ำประโยชน์

ให้กบัองค์กรภำครฐัโดยเป็นผูพิ้พำกษำสมทบศำลเยำวชน 

และครอบครัว	จ.นนทบุรี…	l กษมล กิตติอ�ำพน	มก.34 

เดินทำงไปเลี้ยงหลำนท่ีออสเตรเลียเป็นประจ�ำ	 บำงครั้ง 

ไปนำนหลำยเดอืนปล่อยให้	ดร.อ�ำพน กติตอิ�ำพน	มก.34	 

อดีตเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเกษียณอำยุรำชกำร 

เมือ่ปี	2559	ต้องอยู่โดดเดีย่วไปพลำงก่อน… l กอบเกยีรติ  

กสิวิวัฒน์ มก.35	 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ยังมึนไม่หำยกับ 

กำรเสนอข่ำวของสื่อต่ำงประเทศที่จัด	10	อันดับคุกโหด 

ทีส่ดุในโลก	โดยจดัให้คกุบำงขวำงตดิอยูใ่นอนัดบั	10	มฉีำยำ 

ว่ำ	“ฮิวตนัแห่งกรุงเทพฯ”	แท้ทีจ่รงิแล้วเป็นกำรจัดอนัดับคกุ 

ตั้งแต่ครั้งปีมะโว้ไม่ใช่ปัจจุบัน	 คุกบำงขวำงมีกำรบริหำร 

จัดกำรที่ได้มำตรฐำนสำกล	 ไม่รู้ว่ำน�ำเสนอข่ำวเช่นนี้ได ้

อย่ำงไร	 พับผ่ำ…	l ธีรภำพ โลหิตกุล	 มก.39	 ศิลปิน 

แห่งชำตสิำขำวรรณศลิป์	(สำรคดี)	ปี	2558	มผีลงำนหนังสอื 

ทีน่่ำอ่ำนมำกมำยหลำยเล่ม	อำทิ	สำยน�ำ้และควำมทรงจ�ำ 

ควำมทรงจ�ำทีล่�ำน�ำ้หอมสำยน�ำ้ตะวนัออกบันทึกผูม้ำเยอืน 

สำยน�ำ้	ภูหนำว		เงำอดตีแรงดลใจ	ฯลฯ	น่ำจะไปหำมำอ่ำน 

กันบ้ำงจะได้มีควำมรอบรู้มำกขึ้น…	

 l วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ มก.40	 ผอ.มูลนิธิชีววิถี	 

(ไบโอไทย)	 ยังคงท�ำงำนอย่ำงเข้มแข็งในกำรรณรงค์ถึง 

ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อนและสำรพิษ 

ตกค้ำงในสินค้ำเกษตรรวมถึงติดตำมนโยบำยและ 

กำรท�ำงำนของภำครัฐที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของ 

เกษตรกรและผู้บริโภค	เดินหน้ำต่อไปนะ…	l ธันยวัชร์  

ไชยตระกูลชัย มก.	 43	 นักพูดนักบรรยำยชื่อดังพิธีกร 

นกัจดัรำยกำรวทิยผุูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรตลำด	และอำจำรย์ 

สอนวิชำ	 BRAND	MANAGEMENT	 ที่บัณฑิตวิทยำลัย 

กำรจัดกำรและนวตักรรมม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 

ท�ำงำนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็ต	อย่ำลืมดูแลสุขภำพตวัเอง 

เสยีบ้ำง…l กติต ิสงิหำปัด	มก.44	บรรณำธิกำรข่ำวและ 

ผู้ประกำศข่ำวสำมมิติทำงช่อง	3	ยังคงน�ำเสนอข่ำวอย่ำง 

เข้มข้นและรอบด้ำนทัง้ข่ำวในประเทศและข่ำวต่ำงประเทศ…	 

l เขมนิจ จำมิกรณ์ (แพนเค้ก) มก.66	นักแสดงชื่อดัง 

เป็นผู้มีจิตใจงำม	 ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรม	 

มก.	ทกุครัง้ด้วยควำมยนิดแีละเตม็ใจ	สปิรติของลกูนนทร ี

ไม่มีวันจืดจำง	

	 แนะน�ำรำยกำรวทิยเุพือ่เป็นอำหำรส�ำหรบัควำมคดิ 

รำยกำร“เปิดมมุมองกบัทวศีกัดิ	์อุน่จติตกิลุ”	โดยสนทนำ 

พดูคยุกบัวทิยำกรซ่ึงครอบคลมุทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม 

และกำรเมือง	ทำงสถำนีวิทยุ	ม.ก.	คลื่น	AM	1107	KHZ	 

และรับฟังทำงอินเตอร์เน็ตท่ี	WWW.RADIO.KU.AC.TH	 

หรือรับฟังทำง	KURADIO	APP.	พิมพ์ค�ำว่ำ	“สถำนีวิทยุ 

ม.ก.”	ทกุวนัจนัทร์	-	ศกุร์	เวลำ	21.20	-	21.45	น.…	เจ้ำของ 

กิจกำรธุรกิจและผู ้บริหำรองค์กรที่มีจิตกุศลด�ำเนิน 

กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบโครงกำร	 CSR	 ร่วมกับ 

สถำนวีทิย	ุม.ก.	ตดิต่อได้ที	่ผศ.อนพุร		สวุรรณวำจกกสิกิจ	 

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สถำนีวิทยุ	ม.ก.	โทร.	081-6136-099

        

                             สายรุ้ง

_17-0639 ����� 63-88 (5).indd   87 8/16/60 BE   2:06 PM



วารสารนนทร/ี ส.มก.

88

บทบรรณาธิการ

  “วารสารนนทรี”  ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรก นับแต่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ผู้สมัครเลือกตั้งนายก
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบอร์ 2 เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายก 
ส.มก.  ภายหลังชนะการเลือกตัง้เม่ือวันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีผ่่านมา ถือเป็นความส�าเรจ็ของ KU รุน่ 33  
ที่ได้รับความไว้วางใจจากรุ่นพี่ – เพื่อนร่วมรุ่น – รุ่นน้องๆ ที่สละเวลามาเลือกตั้งกัน ว่ากันที่จ�านวน
สมาชกิ ส.มก.ทีม่าลงคะแนนเสียงในวันน้ันมี จ�านวน 1,744 คน จากสมาชกิ ส.มก. ทีมี่อยู ่ทัง้ส้ิน จ�านวน 
91,083 คน ขณะที่มีบัณฑิต มก.จบแล้ว  กว่า  2 แสน 6 หมื่นคน ประเด็นนี้จึงเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่คณะ
กรรมการบริหาร ส.มก. ก�าลังมียุทธวิธีในการเชิญชวนบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยัง
ไม่เป็นสมาชิก ให้สามารถรวมตัวกันเป็นสมาชิก ส.มก.อย่างเป็นเอกภาพให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
 กระแส social media ทกุวันน้ีมีอทิธพิลต่อการด�ารงชวีติของผู้คนมากข้ึนตามล�าดับ และส่งผลถึง
พฤตกิรรมการอ่านข้อมูลข่าวสารของผู้บรโิภค  จนส่ือส่ิงพมิพ์ เช่น หนังสือ และวารสาร ก�าลังจะหายไป
จากความนิยม เพราะส่วนใหญ่ต้องการ ความสด ความรวดเรว็ และความสะดวกในการอ่านหรอืบรโิภค
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นการจัดท�า “วารสาร” จึงจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนเนื้อหา สาระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิก ในที่นี้ได้ท�าการปรับปรุง  2 เรื่อง คือ สาระของวารสาร และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่วารสาร
ผ่านทาง website ส.มก. คือ  www.ku-alumni.org  เพือ่ให้วารสารนนทรสีามารถเข้าถึงสมาชกิ ส.มก. 
และผู้อ่านมากที่สุด นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือบัตร ส.มก.หลายประการ                
 ส�าหรบั เน้ือหาเรือ่งเด่นๆ ประกอบด้วย…ชาวนนทรร่ีวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันท์นถวายพ่อหลวง ร.9    
Thailand 4.0 ทศิทางอาหารในอนาคต... ปัญหาโลกร้อนและการเกษตรไทย…  สิทธปิฎิเสธการรกัษาด้วยเหตผุล 
ความเชื่อทางศาสนา ...นวัตกรรมอาหารสุขภาพ อื่นๆ รวมทั้งเกร็ดน่ารู้ใหม่ๆ ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต 
เป็นต้น นับแต่เดือนกุมภาพันธ์-ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ส.มก. ได้ร่วมแรงใจกันท�างานด้วยจิต
อาสาในการพฒันาให้ ส.มก. เป็นศูนย์รวมทกุๆ ด้านของมวลสมาชกิให้เป็นทีป่ระจักษ์ จึงขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน รวมทั้ง  Sponsor ผู้สนับสนุนอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
หวังอย่างยิ่งว่าวารสารนนทรีฉบับนี้จะให้ประโยชน์แก่ทุกๆ ท่าน

                                                                                                                                                      
                                     นางเตือนใจ เจริญพงษ์                                                                                         

บรรณาธิการวารสารนนทรี
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ปฎิรูป ส.มก. 5 ข้อ เพื่อเราทุกคน
	 1.	 ท�ำให้	ส.มก.	เป็นของนิสติเก่ำและสมำชกิอย่ำงแท้จริงใน 

กำรใช้สถำนทีแ่ละบรกิำรได้เตม็ที	่พร้อมกบัสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ

	 2.	 ท�ำให้	 ส.มก.เป็นก�ำลังส�ำคัญของมหำวิทยำลัยในกำร 

พัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร

และเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน�ำในระดับสำกล

	 3.	 ท�ำให้	 ส.มก.เป็นศูนย์รวมของบุคคลำกรมืออำชีพและ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพของ	“ศำสตร์แห่งแผ่นดิน”

		 4.	 ท�ำให้	ส.มก.เป็นศนูย์กลำงของกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์ของอำจำรย์	นักวิชำกำร	นักวิจัย	และนิสิตเก่ำที่ 

ประสบควำมส�ำเรจ็	ตลอดจนกำรเชือ่มโยงงำนวจัิยสู่กำรปฎบิติั	

จำกหิ้งสู่ห้ำง	 เพื่อสร้ำงผู้ประกอบกิจกำรที่ทันสมัยและเป็น 

มืออำชีพด้ำนธุรกิจ	อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม

		 5.	 ท�ำให้	 ส.มก.เป็น	 ส.มก.เพื่อสังคม	 “เพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน”

www.ku-alumni.org

นโยบายของ  
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  เบอร์ 2
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สมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2579-2419, 0-2579-3425
โทรสาร 0-2940-5926 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

นายก ส.มก. 

วารส
ารน

น
ท

ร ี ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1 ป
ี 2560 เดื

อ
น

ก
ุม

ภ
าพ

ัน
ธ์ - พ

ฤ
ษ

ภ
าค

ม
 2560

ฉบับที่ 1 ปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560

นนทรี
วารสาร

ชาวนนทรรีวมใจประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง ร.๙
ISSN 1513-8550

สมาคมนิสิตเก่า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ส.มก.)

_17-0639 ����� �� edit.indd   1 8/9/60 BE   4:11 PM




